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ВСТУП 

 
Моделювання систем використовується у будь-якій галузі науки та 

виробництва і тому охоплює безліч моделей. Це, безумовно, завдає 

певні складнощі при викладанні курсу «Моделювання систем». Але 

укрупнено моделювання можна поділити на математичне та фізичне. 

Математичне моделювання, у свою чергу, також укрупнено можна 

поділити на аналітичне та імітаційне. 

Аналітичне моделювання – відображення системи за допомогою 

математичної моделі, яка записується у вигляді системи рівнянь  

(алгебраїчних, диференціальних, алгебраїчних та диференціальних) та 

структурних матриць системи. Дослідження моделі відбувається аналітичним 

або чисельним методами. 

Імітаційне моделювання – програмне відтворення функціонування 

системи завдяки відтворенню функцій або моделей елементів та зв’язків. 

Імітаційне моделювання базується на математичному методі 

статистичних випробувань, який моделює і досліджує на комп’ютері 

модель процесу функціонування системи з утворенням випадкових  

процесів або випадкових впливів. 

Метод полягає у багаторазовому утворенні на комп’ютері процесів 

функціонування системи (прогонів) і подальшої статистичної обробці 

результатів. 

Тому курс «Моделювання систем», як і посібник, складається з двох 

частин. Перша частина охоплює аналітичне моделювання і приклади з 

електротехнічної галузі. Друга частина – імітаційне моделювання. 

У даної частині посібнику розглянуті основні принципи імітаційного 

моделювання, побудова моделей систем масового обслуговування на 

прикладах телефонної станції, комп’ютерної мережі, системи передачі 

даних у середовищі системи моделювання GPSS та середовищі візуального 

програмування Extend Simulation. Також наведені індивідуальні завдання 

для побудови різних моделей як систем масового обслуговування. 
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РОЗДІЛ 1 

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ 

ВІДОМОСТІ 

 
1.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІМІТАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 
 

Види моделювання систем 

(у залежності від процесу в системі) 
 
У залежності від процесу системи бувають: 
– детерміновані і стохастичні; 
– статичні і динамічні. 
Стохастичні системи – системи, у яких відбуваються випадкові 

процеси або випадкові впливи, на відміну від детермінованих систем, 
де таких процесів немає. 

Але укрупнено моделювання можна поділити на математичне та 
фізичне. 

Математичне моделювання, у свою чергу, можна поділити на аналітичне 
та імітаційне. 

Моделювання також буває: дискретне, дискретно-безперервне, 
безперервне. 

Детерміноване моделювання – моделювання детермінованих процесів, 
у яких відсутні випадкові впливи. 

Стохастичне моделювання – моделювання випадкових процесів, 
подій, або реакцій на випадкові впливи. 

Математичне моделювання – відображення об’єкта у вигляді моделі 
та дослідження моделі. 

Аналітичне моделювання – відображення системи за допомогою 
математичної моделі, яка записується у вигляді системи рівнянь 
(алгебраїчних, диференціальних, алгебраїчних та диференціальних)  
та структурних матриць системи. Дослідження моделі відбувається 
аналітичним або чисельним методами. 

Імітаційне моделювання – програмне відтворення функціонування 
системи завдяки відтворенню функцій або моделей елементів та зв’язків. 

Імітаційне моделювання базується на математичному методі 
статистичних випробувань, який моделює і досліджує на комп’ютері 
модель процесу функціонування системи з утворенням випадкових 
процесів або випадкових впливів. 
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Метод полягає у багаторазовому утворенні процесів функціонування 

системи (прогонів) і подальшої статистичної обробці результатів. 

 

 

Рис. 1.1. Блок-схема імітаційного моделювання 

 

На рисунку прийняті такі позначення: Xj – вхідні змінні системи, Yj – 

вихідні змінні, θ – парамери системи, i – номер прогону, N – кількість 

прогонів. 

 

Моделі систем масового обслуговування (СМО) 

 

Функціонування будь-якої СМО полягає в обслуговуванні замовлень, 

які надходять до неї у деякі випадкові моменти часу. Замовлення  

обробляється протягом випадкового терміну часу і залишають систему. 

Тому у СМО передбачена наявність таких блоків: 

1. Генератор замовлень, який генерує прихід замовлення в систему у 

випадкові моменти часу, які підпорядковані заданому закону розподілу 

ймовірності. 
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2. Пристрої обслуговування, які обслуговують замовлення протягом 
випадкового терміну часу. 

3. Черги до пристроїв обслуговування з різними дисциплінами та 
пріоритетами. 

4. Знищувач, який імітує вихід замовлення з системи. 
Найчастіше ефективність функціонування будь-якої СМО визначається 

такими показниками: 
1. Середня кількість обслугованих замовлень за одиницю часу. 
2. Середній відсоток замовлень, які не були обслуговувані. 
3. Ймовірність того, що замовлення буде обслуговуване. 
4. Середній час очікування у черзі. 
5. Закон розподілу часу очікування. 
6. Середня кількість замовлень у черзі. 
7. Закон розподілу замовлень у черзі. 
8. Коефіцієнт завантаження пристроїв обслуговування. 
9. Середня кількість завантажених пристроїв. 
Вхідні характеристики СМО: 
1. Вхідний потік замовлень. 
2. Дисципліни постановки замовлень у чергу та вибору замовлень з неї. 
3. Правила обслуговування (структурна схема). 
4. Вихідний потік замовлень. 
5. Режим роботи. 
Потік замовлень описується розподілом ймовірностей проміжків 

часу між моментами надходження двох сусідніх замовлень. 
Найпростішим є пуасонівський потік: 

,
!

)(
)( t

k

к e
k

t
tP    

де Рк – ймовірність того, що за час t до системи надходить К замовлень; 
λ – інтенсивність, кількість замовлень за одиницю часу. 
Основними властивостями найпростішого потоку є: 
– стаціонарність (ймовірність надходження замовлень за певний 

час залежить від цього проміжку часу, а не від розташування 
його на осі часу); 

– відсутність післядії; 
– ординарність. 
Число замовлень, які надходять у систему за проміжок часу [0, t] є 

вхідний потік замовлень – α(t). 

Інтенсивність вхідного потоку замовлень: .
)(

t

t
   

Число замовлень, які виходять з системи за проміжок часу [0, t] є 
вихідний потік замовлень – δ(t). 
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t0

a (t)

Потоки 
замовлень

 
Рис. 1.2. Потоки замовлень 

 
)()()( ttt    – заштрихована площа між кривими. 

Середній час знаходження замовлення у системі за інтервал [0, t]: 

)(

)(

t

t
Tср




 . Середня кількість замовлень, що перебували у системі  

за інтервал [0, t]: 
t

t
Nср

)(
 . При зростанні інтервалу спостереження 

існують границі ),(lim t
t




  ),(lim tNN
t 

  ),(lim tTT
t 

  і отримуємо 

формулу Літтла [1]: TN   . Якщо структура системи масового 

обслуговування ускладнюється і кожен вузол є  окремою СМО маємо 
мережу масового обслуговування. Операційними змінними мереж масового 
обслуговування є: Аk – кількість вимог, що надійшли до вузла k; Ck, j – 
кількість вимог, що залишили вузол k і надійшли до вузла j; Bk – 

загальний час обслуговування у вузлі k; 
k

k
k

C

B
S   – середній час 

обслуговування у вузлі k; 
T

B
U k

k   – коефіцієнт використання вузла; 

T

C
X k

k   – інтенсивність потоку вимог від вузла; Vk – коефіцієнт 

відвідування вузла. Пропускна спроможність мережі МО визначається 
тім вузлом, коефіцієнт використання якого є максимальним: Ud = max{Uk}; 
Ud = max{Vk * Sk}. Граничне значення продуктивності системи: 

.
*

1
0

dd SV
X   

 
Рух модельного часу здійснюється: 

 

1) із зафіксованим кроком по часу – принцип t. 



9 

2) від одної зміни стану системи до іншої – принцип x (алгоритми 

орієнтовані на подію). 

Уводимо такі позначення: 

i – множини станів системи ; 

Ai
j – множина подій з елементом системи (j-та подія, i-ий елемент); 

di
j – множина дій з елементом системи(j-та дія, i-ий елемент); 

i
j – множина відрізків часу тривалості дій, які моделюються за 

допомогою датчиків випадкових чисел, згідно із законами розподілу 

ймовірностей; 

ti
j = ti

j-1 + i
j – множина моментів закінчення дій над елементами 

системи; 

{di
j, t

i
j} – множина активностей, моментів закінчення j-х дій над i-м 

елементом системи. 

Початок наступного кроку моделювання: 

– при фіксованому кроці по часу (t): tk+1 = tк-1 + t; 

– при випадковому кроці по часу: tk+1 = mintj
i, Tk, Tk – момент 

закінчення процесу функціонування системи. 

 

Організація керуючого алгоритму 

 

За принципом організації керуючі алгоритми розподіляються на 

наступні. 

1) Подійні алгоритми Aj
(i), які включають: 

а) перегляд списку подій {Аj
(i)}; 

б) визначення найближчої події; 

в) визначення зміни стану Х; 

г) визначення умов переходу до інших подій; 

д) визначення dj
(i), j

(i) наступних дій та моментів їх виконання; 

2) Перегляд активностей. 

3) Перегляд процесів, які є сукупностями активностей. 

4) Транзактний підхід: моделюємо рух транзакту (замовлення на 

подію) згідно зі структурною схемою системи. 

5) Окремо знаходиться агрегатний підхід. 

 

Агрегатний підхід 

 

Уся система представлена у вигляді елементів-агрегатів, які мають 

стандартний математичний опис: 
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),,,( tuvxH  – оператор переходу системи з одного стану в інший; 

),,,( tvuxG  – функція виходу ситеми. 

Критична область вектора стану Xy  X, ті стани, коли виробляється 

вихідний сигнал. 

Складається схема системи, для якої вихід попереднього агрегату є 

вхід наступного 
ii AA

Uy 
1

 і т. д., а потім вирішується система рівнянь 

математичного опису агрегатів. 

 

 
Рис. 1.3. Приклад агрегатної моделі у вигляді схеми 
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Контрольні питання 

 

1. Які основні принципи імітаційного моделювання? 

2. Організація керуючого алгоритму з фіксованим та випадковим 

кроком по часу при імітаційному моделюванні. 

3. Організація керуючого алгоритму з випадковим кроком по 

часу при імітаційному моделюванні. 

4. Які характеристики систем масового обслуговування ви знаєте? 

5. Що таке агрегатний підхід при імітаційному моделюванні? 
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1.2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СХЕМИ 

МОДЕЛЮЮЧОГО АЛГОРИТМУ ТА ПРИНЦИПИ, 

ЗАКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ЙОГО МАШИННОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Класифікація моделюючих алгоритмів 

 

Моделюючі алгоритми можна поділити на такі основні категорії: 

 алгоритми з детермінованим кроком у часі. Рух часу виконується з 

фіксованим кроком, але процес зміни станів елементів структурної 

схеми розглядається в напрямку, протилежному до напрямку 

руху замовлення; 

 алгоритми з випадковим кроком у часі, де часовий крок рахується 

до найближчої події. Ці алгоритми бувають синхронні та асинхронні. 

Синхронні алгоритми характеризуються наявністю синхронного  

елемента, яким частіше всього виступає генератор замовлень. Алгоритм 

простежує рух замовлень від першої до останньої фази обслуговування. 

Наступний такт – прихід нових замовлень. Асинхронні алгоритми 

характеризуються відсутністю синхронного елемента. 

Асинхронні алгоритми бувають циклічні та спорадичні. 

В асинхронному циклічному алгоритму черговому кроку моделювання 

відповідає особливий стан, тобто момент закінчення обслуговування однієї 

із замовлень будь-яким каналом або момент надходження замовлень з 

джерела. При використанні такого принципу побудови моделюючого 

алгоритму доцільно процес зміни станів елементів при кожній найближчій 

події розглядати в напрямку, протилежному напрямку руху замовлень 

у системі. Це можна зробити, циклічно продивляючись на кожному 

кроці моделювання всі елементи схеми та визначаючи, які переходи 

замовлень з одного елементу в інший можуть мати місце. 

В асинхронних спорадичних моделюючих алгоритмах, на відміну 

від циклічних, для кожного моменту системного часу tn проглядаються 

тільки ті елементи, які знаходяться у структурній схемі до елементу, 

що привів до зміни стану системи, і змінюють свій стан у цей момент 

часу, але вони розглядаються в напрямку, протилежному напрямку 

руху замовлень. 

Розглянемо принципи побудови алгоритмів на конкретному прикладі [2]. 

На рис. 1.4 представлена трифазна схема (LФ = 3) з блокуванням 

каналів за виходом в 1-й та 2-й фазах обслуговування (пунктирні лінії 

на рисунку). В якості виходячих потоків такої схеми можуть бути 

розглянуті потік втрачених замовлень з накопичувача H1 та потік 

обслугованих замовлень з каналу K3,1 (N1 та N3 на рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Приклад схеми загального вигляду 

 

Для імітаційної моделі, що розглядається, можна записати наступні 

змінні та рівняння [2]: 

 ендогенна змінна: P – ймовірність втрати замовлень; 

 екзогенні змінні: tm – час появи чергового замовлення з джерела; 

 tk,j – час закінчення обслуговування каналом Kk, j чергового замовлення, 

k = 1, 2, 3 номер фази обслуговування; j = 1, 2 номер каналу; 

 допоміжні змінні: zi та zk,j – стани накопичувачів Hi та каналів Kk, j, 

i = 1, 2; k = 1, 2, 3; j = 1, 2; 

 параметри: Li – ємність i-го накопичувача Hi; Lk
K – число каналів 

у k-й фазі; L1
K = 2, L2

K = 2, L3
K = 1; 

 змінні стану: N1 – число втрачених замовлень в Н1, N3 – число 

обслугованих замовлень, тобто тих, які вийшли з 3-ї фази; 

 рівняння моделі: P = N1/(N1 + N3) = N1/N. 

При імітації процесу функціонування на ЕОМ потрібно організувати 

масив станів. У цьому масиві повинні бути виділені: підмасив К для 

запам’ятовування поточних значень zk j відповідних каналів Kk, j та часу 

закінчення обслуговування чергового замовлення tk, j, у j-му каналі k-ї 

фази j = 1...Lk
K, підмасив Н для запису поточного значення zi відповідних 

накопичувачів Hi, i = 1, 2; підмасив И, в який записується час надходження 

чергової заявки tm з джерела (И). 

Процедура моделювання процесу обслуговування кожним елементарним 

каналом Kk, j зводиться до наступного. Шляхом звертання до генератора 

випадкових чисел із законом розподілу, відповідним обслуговуванню 

замовлення Kk, j, отримується тривалість часу обслуговування та рахується 

момент закінчення обслуговування tk, j, а потім фіксується стан каналу: 

при занятому каналі zk,j = 1; при звільненому – zk,j = 0; у випадку блокування 

каналу записується zk,j = 2. При надходженні замовлення в накопичувач Нi 

до його змісту додається одиниця, тобто zi = zi + 1, а при відходу заявки з 

Ні на обслуговування віднімається одиниця, тобто zi = zi – 1, i = 1, 2. 
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Детермінований моделюючий алгоритм 

 

Узагальнена схема детермінованого моделюючого алгоритму системи, 

тобто алгоритму, побудованого за «принципом Δt», представлена на 

рис. 1.5. 

 

 
Рис. 1.5. Збільшена схема детермінованого моделюючого алгоритму 

схеми 

 
Специфіка наявності сталого кроку Δt дозволяє оформити «годинник» 

системного часу у вигляді автономного блоку 10. Цей блок служить для 
відліку системного часу, тобто для обчислення tn = tn-1 + Δt. Для визначення 
моменту зупинки при моделюванні схеми (за числом реалізацій N 
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чи за довжиною інтервалу часу моделювання Т) проводиться перевірка 
відповідних умов (блок 3). Робота допоміжних блоків – введення вихідних 
даних 1, установки початкових умов 2, обробки 11 та виведення результатів 
моделювання 12 – не відрізняється за своїм змістом від аналогічних блоків, 
які використовуються в алгоритмах обчислень на ЕОМ. Тому зупинимося 
більш детально на розгляді роботи тієї частини моделюючого алгоритму, 
яка відображає специфіку детермінованого підходу (блоки 4-9). 

Процедура обслуговування замовлень каналами Кk, j оформлена у вигляді 
підпрограми, яка дозволяє звернутися до генератора випадкових чисел 
із відповідним даному каналу Кk, j законом розподілу ймовірності і 
генерує тривалість інтервалу обслуговування чергового замовлення tk, j. 
Процедура генерації замовлень джерелом (И) оформлена також у вигляді 
підпрограми, яка визначає момент надходження чергового замовлення 
tm в схему. 

Закінчення обслуговування замовлення в деякому каналі Кk, j у момент 
часу tn може викликати процес розповсюдження змін станів елементів 
(«особливих станів») системи у напрямку, протилежному руху замовлення 
у системі, тому всі накопичувачі та канали системи повинні проглядатися 
при моделюванні, починаючи з каналу останньої фази, який обслуговує, 
за напрямком до накопичувача 1-ї фази (рис. 1.4). 

 
Синхронний моделюючий алгоритм 

 
Розглянемо особливості побудови моделюючих алгоритмів тієї ж 

схеми, структура якої приведена на рис. 1.4, за «принципом Δx». Спочатку 
побудуємо синхронний моделюючий алгоритм, причому для визначеності 
приймемо у якості синхронізуючого елементу джерело (И), тобто tn = tm. У 
момент tn, тобто на n-му кроці моделювання, на вхід 1-ї фази схеми 
надходить чергове замовлення з джерела. З моменту tn-1 до моменту tn 
у схемі могли відбутися зміни станів H1 та К1, j, якщо в інтервалі (tn-1, 
tn), або могло закінчитись обслуговування в каналах першої фази, або 
могли звільнитися канали другої фази. Ці зміни необхідно промо-
делювати раніше, ніж надходження замовлень у цю фазу в tn. Це 
справедливо і для решти фаз схеми: необхідно моделювати всі зміни 
станів k-ї фази до надходження в k-у фазу замовлень з (k – 1)-ї фази (в 
цьому випадку 0-ва фаза еквівалентна И). 

Каналом К*
k, j, який має мінімальний час закінчення обслуговування, 

являється той, для якого: 

,min ,, jk
j

jk tt   

де 
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Збільшена схема синхронного моделюючого алгоритму представлена 

на рис. 1.6. Робота більшості блоків цієї схеми аналогічна детально 

розглянутій схемі детермінованого моделюючого алгоритму. Тому 

зупинимося більш детально тільки на взаємодії синхронізуючого елементу, 

тобто джерела (И) з рештою схеми, отже, розглянемо роботу блоку 6, 

імітуючого запис замовлення з вхідного потоку в накопичувач Н1, або 

прийом на обслуговування в один із каналів 1-ї фази (рис. 1.6). 

Перевіряється наявність вільних каналів 1-ї фази. Якщо серед каналів 

1-ї фази К1, j є вільні, то вибирається один з них та імітується обслуговування, 

тобто визначається час закінчення обслуговування в цьому каналі, потім 

фіксується його новий стан та здійснюється перехід до наступного 

кроку. Якщо ж обидва канали 1-ї фази зайняті, то перевіряється, чи є вільні 

місця у накопичувачі Н1 цієї фази. Якщо вільні місця є, то імітується запис 

заявки в Н1, а у протилежному випадку фіксується втрата замовлення. 

 

 
Рис. 1.6. Збільшена схема синхронного моделюючого алгоритму 
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Асинхронний моделюючий алгоритм 

 

Розглянемо особливості побудови асинхронного моделюючого  

алгоритму, який відрізняється від синхронного відсутністю провідного 

(синхронізуючого) елементу, причому черговому кроку моделювання 

відповідає особливий стан, тобто момент закінчення обслуговування однієї 

із замовлення будь-яким каналом або момент надходження замовлення 

з джерела. При використанні такого принципу побудови моделюючого 

алгоритму доцільно процес зміни станів елементів схеми розглядати в 

напрямку, протилежному напрямку руху замовлень в системі. Це можна 

зробити, циклічно продивляючись на кожному кроці моделювання всі 

елементи схеми та визначаючи, які переходи замовлення з одного елементу 

в інший можуть мати місце часу. Такий асинхронний циклічний моделюючий 

алгоритм у плані перегляду станів елементів схеми є тотожним 

детермінованому моделюючому алгоритму, який приведений на рис. 1.5. 

Різниця полягає лише у тому, що відлік системного часу проводиться 

наступним чином: )min,minmin( ,
,

m
m

jk
jk

n ttt  . 

Тобто час чергового кроку визначається як мінімум з мінімальних 

часів закінчення початого обслуговування усіма каналами кожних фаз 

схеми та мінімального часу надходження чергових замовлень з джерела. В 

силу вказаних причин не будемо докладно зупинятися на розгляді 

асинхронного циклічного моделюючого алгоритму. Збільшена схема 

приведена на рис. 1.7. 

В асинхронних спорадичних моделюючих алгоритмах, на відміну 

від циклічних, для кожного моменту системного часу tn проглядаються 

тільки ті елементи схеми, які змінюють свій стан унаслідок події, що 

відбулась у цей момент часу. Моделювання процесу розповсюдження змін 

станів елементів схеми відбувається в напрямку, протилежному напрямку 

руху. Системний час – це мінімальний час звільнення каналу Кk, j або 

час до надходження нової заявки з И: 

).,minmin( ,
,

mjk
jk

n ttt   

Збільшена схема асинхронного спорадичного моделюючого алгоритму, 

який реалізує «принцип Δx», показана на рис. 1.8. 

Таким чином, у результаті роботи блоку 3 час t = tm, якщо 

найближчою подією являється надходження з джерела; і t = tk, j та 

визначаються k та j, якщо найближчою подією являється звільнення 

k-го каналу та j-фази схеми. В системі необхідно відслідковувати ланцюжок 

розблокувань у випадку звільнення каналів, тобто розглядати, чи викличе 

звільнення Кk, j розблокування Кk-1, j, звільнення Кk-1, j розблокування 

Кk-2, j і т. д. 
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Рис. 1.7. Збільшена схема асинхронного циклічного моделюючого 

алгоритму 
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Рис. 1.8. Збільшена схема асинхронного спорадичного 

моделюючого алгоритму 

 

Системний час – це мінімальний час звільнення каналу Кk, j або час 

до надходження нової заявки з И: 

).,minmin(
,,

mjkjk
n

ttt   

Розглянуті алгоритми моделювання багатофазної багатоканальної 

схеми, звичайно, за своєю загальністю не охоплюють усіх тих різновидів 

схеми, які застосовують у практиці аналізу та синтезу систем. Однак ці 

конкретні приклади моделювання дозволяють за деталями ознайомитись з 

основними принципами побудови моделюючих алгоритмів таких систем, 

причому ці принципи інваріантні до вигляду та важкості моделюючої 

системи. 
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Контрольні питання 

 

1. Які основні керуючі алгоритми в імітаційному моделюванні ви 

знаєте? 

2. Асинхронні алгоритми організації керуючого алгоритму з кроком 

до події при імітаційному моделюванні. 

3. Синхронний алгоритм організації керуючого алгоритму з кроком 

до події при імітаційним моделюванні. 

4. Алгоритм організації керуючого алгоритму з фіксованим кроком 

при імітаційному моделюванні. 
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1.3. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПЛАНУВАННЯ 
ЕКСПЕРИМЕНТІВ В ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

 
Теорія планування експериментів використовується для зменшення 

кількості ексмериментів та збільшення їх інформативності при аналізі 
залежності впливу вхідних змінних (факторів) Xi на вихідну змінну Yi і 
визначенні коефіціентів лінійної регресивної залежності. При нелінійній 
моделі системи кількість експериментів дорівнює : 

,kqN   

де  q – кількість рівней факторів; 
k – кількість факторів. 
 
При використанні багатофакторної (множинної) лінійної регресійної 

залежності з врахуванням ефекту взаємодії модель має вигляд: 

3217326315

2143322110

*******

*****

xxxbxxbxxb

xxbxbxbxbby




 

без врахування ефекту взаїмодії: 

.***
3322110
xbxbxbby   

При цьому кількість рівнів факторів дорівнює 2 (верхній рівень, який 
позначається +1 та відповідає X1max; нижній рівень, який позначається 
–1 та відповідає X1min). 

Спочатку обирається центр експерименту – середній рівень кожного 

фактору ,
2

minmax ii

iсер

xx
x


  інтервал зміни ,

2

minmax ii

i

xx
x


  де ximax = 

xiсер + Δxi, ximin = xiсер – Δxi. У відносних одиницях вхідні змінні мають 

вигляд .~

i

iссеi

i
x

xx
x




  

Кількість експериментів у цьому випадку дорівнює: N = 2k. 
 
Матриця повного факторного експерименту для 3 вхідних факторів 

та 2 рівнів з врахуванням ефекту взаємодії має вигляд: 
 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 + – – – + + + – Y1 

 + – – + + – – + Y2 

3 + – + – – + – + Y3 

4 + – + + – – + - Y4 

5 + + – – – – + + Y5 

6 + + – + – + – – Y6 

7 + + + – + – – – Y7 

8 + + + + + + + + Y8 

Рис. 1.9. Матриця повного факторного експерименту 
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Фактори наведені у відносних одиницях. 

Для зменшення кількості експериментів використовується половина 

матриці планування експериментів (дрібний факторний експеримент), 

у якої замість стовпця, відповідного фактору, який не змінюється у верхній 

половині матриці, є стовпець, відповідний ефекту взаємодії інших факторів, 

які змінюються. 

Матриця дрібного факторного експерименту без врахування ефекту 

взаємодії факторів (фактори у відносних одиницях) наведена нижче. 

 
N X3 X2 X1 = X2X3 Y 

1 – – + Y1 

2 + – – Y2 

3 – + – Y3 

4 + + + Y4 

Рис. 1.10. Матриця дрібного факторного експерименту 

 

При використанні теорії планування експериментів у імітаційному 

моделюванні проводиться 2K машинних експериментів з рівнями факторів 

(параметрами моделі), наведеними у матрицях повного факторного 

експерименту, або дрібного факторного експерименту. Потім знаходяться 

коефіціенти лінійної регресійної залежності 
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Мінімізуєма функція 
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де е – помилки регресійної моделі. У векторному вигляді 

,2)()( bxxbyxbyybxybxyeeF TTTTTTT   

де Т – операція транспонування. 

У точці мінімуму: 

;022 



bxxyx

b

F TT
 

;bxxyx TT   

.)( 1 yxxxb TT   

При використанні дворівневого експерименту формули для отримання 

коефіцієнтів спрощуються: 
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,
= N, де xi, j = +1 або xi, j = –1 (див. 

план експерименту). 
Фактори у рівнянні регресійної залежності входять у відносних 

одиницях. 
 

Моделювання випадкових величин із заданим законом розподілу 

ймовірності 

 
В імітаційних моделях використовується моделювання випадкових 

моментів надходження замовлень у систему та випадкових термінів 
обслуговування замовлень згідно із заданим законом розподілу ймовірності. 
Для моделювання випадкових величин із заданим законом розподілу 
спочатку моделюються числа, які рівномірно розподілені на інтервалі 
[0, 1] за допомогою вбудованих датчиків випадкових чисел. 

Можливість генерації псевдовипадкових чисел Ri, рівномірно 
розподілених на інтервалі [0, 1] використовує стандартні процедури 
ЕОМ і дозволяє виконати статистичне моделювання з будь-яким законом 
розподілу. При цьому використовується метод зворотної функції. 

 

 
Рис. 1.11. Інтегральна функція розподілу ймовірностей F(x) випадкової 

величини х 
 

Припустимо, що ми маємо безперервну інтегральну функцію розподілу 
ймовірностей F(x) випадкової величини х (рис. 1.11) зі зміною значення 
F(x) у межах [0, 1]. Але по осі F(x) (рис. 1.11) на відрізку [0, 1] ми 
можемо вказувати генеровані псевдовипадкові числа Ri, рівномірно 
розподілені на інтервалі [0, 1]. Відповідні нерівномірно розподілені значення 
xi можна отримати графічно, як це показано на рис. 1.11. Разом з тим, 
для деяких інтегральних функцій розподілу ймовірностей F(x) це значення 
xi можна отримати і аналітично за формулою: 
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),(1 ii RFx   

де  xi – випадкова величина з інтегральною функцією розподілу F(x), 

F-1(Ri) – функція, яка є зворотною по відношенню до F(Ri). 

Якщо ми не можемо отримати явної формули для зворотної функції 

F-1(Ri), то функція F(Ri) замінюється відрізками прямих ліній, для кожної з 

яких отримується і використовується власна зворотна функція. 

Для рівномірного закону розподілу (рис. 1.11): 

 закон рівномірного розподілу на інтервалі визначення випадкової 

величини [a, b] ;
1

)(
ab

xf


  

 інтегральна функція рівномірного розподілу ймовірностей випадкової 

величини на інтервалі визначення випадкової величини [a, b] 

ab

ax
xF




)( . 

 

 

Рис. 1.12. Рівномірний розподіл 

 

Для нормованих рівномірно розподілених випадкових чисел (рис. 1.12) 















ab

ax
t , які находяться в інтервалі 0...1: 

 густина ймовірності рівномірного розподілу f(t) = 1, (0 ≤ t ≤ 1); 

 інтегральна функція розподілу ймовірності 




t

tdttftF ,)()(  

(0 ≤ t ≤ 1); 

 для приблизно 57,7 % всіх реалізацій розміщується у межах ± σ; 

 математичне очікування ;
2

1

2

1

0

1
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2

 
t

dtt  
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При експоненціальному законі розподілу (рис. 1.13) випадкових 

чисел xexf  )( . 

 
Рис. 1.13. Експоненційний закон розподілу 
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edxedxxfxF
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де x ≥ 0; λ ≥ 0; λ – параметр розподілу; M(x) = 1/λ – математичне 

очікування. 

Згідно з попередніми висновками маємо ,
0

 
ix

i

x Rdxe   звідки після 

інтегрування отримуємо: 

i

x
Re i 


1  та )1ln(

1
ii Rx 


   (1). 

У цьому випадку генерація рівномірної послідовності значень Ri в 

інтервалі [0, 1] і підстановка їх у рівняння (1) дає генерацію випадкової 

послідовності Хi з експоненційним законом розподілу ймовірностей. 

Але (1 – R) має такий же розподіл, що й R. Тому зручніше використовувати 

значення випадкової величини: 

.ln
1

ii Rx


    (2) 

Для нормованої ймовірнісної величини з нормальним законом 

розподілу (рис. 1.14) густина розподілу ймовірності та інтегральна 

функція розподілу мають вигляд: 
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Рис. 1.14. Нормований нормальний розподіл 

 

Максимум f(t) для нормованого нормального розподілу при t = 0 

дорівнює 4,0
2

1



. 

Мн = 0 – математичне очікування; 



Mx
t i
i


  – нормована змінна (тут М – математичне очікування 

ненормованого нормального закону; σ – середньоквадратичне відхилення); 

f(t1 = 1) = 0,24; f(t2 = 2) = 0,05; f(t3 = 3) = 0,0044; f(t4 = 4) = 0,00013. 

У таблицях звичайно наводяться значення нормованої ймовірнісної 

величини з нормальним законом розподілу. 

У цьому випадку можна використати апроксимацію [2]: 

,
1

1

iKt
i

e
R




  

з якої визначаємо приблизне значення зворотної функції нормального 

розподілу 

),1
1

ln(
1


i

i
RK

t  

де 0 ≤  Ri ≤  1; К ≈ 0,6575 – постійний коефіцієнт, який визначений з (3) 

для значень t1 = 1, Ri = 0,341345. 
Ненормована величина xi для нормального закону розподілу 

визначається за формулою: 
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.ii tMx   

Крім виразу (4), можна також використати формулу, яка дає відсічений 
(лише для додатних значень xi) нормальний розподіл: 
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ln(
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i

i
i

R

R
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t




  .10  iR  

У загальному випадку намагання перетворення рівномірного розподілу 

в заданий шляхом розв’язання рівняння 



iS

iRdxxf )( відносно Si може 

не дати результату (бо інтеграл від f(x) не може бути отриманий через 
елементарні функції, або коли функція f(x) задана лише графічно). 

У цьому випадку може бути використаний метод фон Неймана [2]: 
1. Випадкова величина x визначається на інтервалі [a, b], причому 

густина розподілу ймовірностей на інтервалі [a, b] обмежена величиною 

моди f(x)   Mo. 
2. На інтервалі [0, 1] генеруються два випадкових значення R1 та 

R2 з рівномірним розподілом і отримуємо випадкову точку на графіку 
f(x) з координатами: 

x' = a + R1 * (b – a); y' = R2 * Mo. 
3. Якщо отримана точка знаходиться під кривою y = f(x), то вважаємо, 

що ми отримали перше потрібне нам значення випадкової величини x1 
із заданою густиною розподілу ймовірностей f(x) у вигляді: 

x1 = a + R1 * (b – a) = x'. 
Але якщо отримана точка знаходиться вище кривої y = f(x), то вважаємо, 

що ми не отримали потрібну нам точку. Пара випадкових чисел R1 та R2 
відкидається. Обирається нова пара R3 та R4, і операція повторюється. 

Отримані таким чином випадкові числа xi мають потрібну густину 
розподілу ймовірностей f(x). 

 
Контрольні питання 

 
1. Як використовується теорія планування експериментів у  

моделюванні. Побудова планів факторних експериментів. Знаходження 
регресійної залежності. 

2. Як виглядає матриця повного факторного експерименту? 
3. Як виглядає матриця дрібного факторного експерименту? 
4. Як отримуються випадкові числа, які рівномірно розподілені на 

інтервалі (0, 1)? 
5. Як отримуються випадкові числа, які розподілені за визначеним 

законом розподілу ймовірності? 
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РОЗДІЛ 2 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА 

EXTEND_SIMULATION_DEMO 

 
 

2.1. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 

Основні принципи побудови імітаційних моделей 

у середовищі Extend Simulation 

 

Відомості про пакет 

 

Програмний продукт Extend Simulation призначений для імітаційного 

моделювання детермінованих та стохастичних, безперервних та дискретних 

систем. При моделюванні стохастичних систем здійснюється рух системного 

часу від одної події до іншої, а керуючий алгоритм побудований на 

основі транзактного підходу. 

При транзактном підході процес моделювання відтворює рух транзакта 

за структурною схемою системи. 

 

Головні визначення 

 

Транзакт (item) – базова одиниця, яка проходить через усі блоки 

системи, яка є замовленням на подію (хворий у лікарні, клієнт на станції 

технічного обслуговування, пакет інформації у комп’ютерної мережі). 

Генератор (generator) – блок, моделюючий вхід транзактів у систему, 

де часовий інтервал між транзактами фіксована, або випадкова величина, 

підпорядкована необхідному закону розподілу ймовірності 

Атрибут (attribute) – властивості транзактів, яки мають імена та 

значення. 

Встановлення атрибутів транзакту виконується блоком Set Attributes, 

зчитування значень атрибутів даного транзакта виконується блоком 

Get Attributes. 

Канал обслуговування (activity) – блок, який виконує обслуговування 

транзакта протягом випадкового, або фіксованого інтервалу часу. 

Черга (queue) – черга транзактів біля канала обслуговування або 

іншого блока. 
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Знищувачі –блоки, які імітують вихід транзакта з системи (частіше 

всього блоки Exit). 

Виконавчий блок (Executive) – блок завдання прогону моделювання. 

Побудова моделі виконується за допомогою візуальних компонентів, 

які знаходяться у бібліотеках візуальних компонентів. Блоки з’єднуються 

згідно зі структурною схемою. Зв’язки бувають 2 видів: лінія зв’язка для 

транзактів (подвійна лінія) та лінія зв’язка для значень (одинарна лінія). 

Входи та виходи блоків також поділяються на входи і виходи транзактів 

та входи і виходи значень (сигналів). Перед побудовою моделі у саму 

першу позицію (крайня зліва) поміщають виконавчий блок (Executive), 

який задає параметри моделювання. 

 

Відкриття вікна моделі: File\New Model 

Відкриття вікна бібліотеки: File\Library\Open library 

 

 
Рис. 2.1. Головне вікно програми 

 

Бібліотеки візуальних компонентів 

 

Generic – бібліотека візуальних компонентів безперервних систем; 

Discrete event lix – бібліотека візуальних компонентів дискретних систем; 
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MFG lrx – бібліотека візуальних компонентів виробничих систем; 

BPR lrx – бібліотека візуальних компонентів систем бізнесу та фінансів; 

PLOTTER – вивід графіків; 

Statistics – блоки збору статистики; 

Electronics.lix – бібліотека візуальних компонентів електронних 

систем; 

Optimization – блоки-оптимізатори. 

Найбільш часто використовувані бібліотеки Discrete event lix, 

MFG lrx. 

 

Основні блоки бібліотек Discrete event lix та MFG.lix 

 

Основні блоки бібліотеки Discrete event lix, та MFG lix. можно 

згрупувати за такими групами: 

 Активності (канали обслуговування) (Activities). 

 Блоки завдання та зміни атрибутів (Attributes). 

 Поєднувачі та раз’єднувачі руху транзактів (Batching). 

 Генератори транзактів (Generators). 

 Блоки збору інформації (Information). 

 Черги (Queues). 

 Ресурсні блоки (Resources). 

 Маршрутні блоки (Routing). 

 Блок запуску процесу моделювання (Executive). 

Нижче у таблицях наведені основні блоки кожної групи: 

 

Таблиця 2.1 
Activities Блок  Призначення Бібліотека 

Activity, Delay 

D

T U

 

Обслуговування транзакту 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D 

Discrete 

event lix 

Activity, Delay 

(Attributes) 

AD

T U

 

Обслуговування транзакту 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D, або у 

атрибуті (вхід A) 

Discrete 

event lix 

Activity, Multiple 

CD L W

F U

 

Обслуговування транзактів 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D 

Discrete 

event lix 

Activity, Service #

demand  

Затримка в обслуговуванні 

транзакту до тих пір, доки 

умова на вході Demand не 

стає вірною 

Discrete 

event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Conveyor Belt use

speed

J

 

Обслуговування транзакту 

на конвеєрі (вказані 

параметри пристрою) 

MFG lix 

Crane UT

speed
 

Обслуговування транзакту 

на крані (вказані параметри 

пристрія) 

MFG lix 

Machine ST U

downD
 

Обслуговування транзакту 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D 

MFG lix 

Machine Attributes 

A D down

SUT

 

Обслуговування транзакту 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D, або в 

атрибуті (вхід A) 

MFG lix 

Process Preempting P

I D

L WF U

 

Обслуговування транзакту 

з можливістю переривання 
MFG lix 

Station ST U

downD

Station

 

Обслуговування транзактів 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D 

MFG lix 

Station Attributes ST U

A downD

Station

 

Обслуговування транзактів 

протягом часу, вказаному в 

діалозі або на вході D, або в 

атрибуті (вхід A) 

MFG lix 

 

Attributes Блок Призначення Бібліотека 

Set attributes 

 

A

Set A

 

Завдання атрибуту транзакту Discrete 

event lix 

Set attributes (5) Set A(5)

 

Завдання 5 атрибутів 

транзакту  
Discrete 

event lix 

Set Priority 

P

Set P

 

Завдання пріоритету 

транзакту 
Discrete 

event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Set Value 

V

Set V

 

Завдання значення атрибуту Discrete 

event lix 

Get attributes 

A



Get

 

Отримання атрибуту 

транзакту 
Discrete 

event lix 

Get Priority 
Get P



P

 

Отримання пріоритету 

транзакту 
Discrete 

event lix 

Get Value 



V

Get V

 

Отримання значення 

атрибуту 
Discrete 

event lix 

Change attributes 

A

Change

A


 

Зміна атрибутів транзактів Discrete 

event lix 

DE equations 

 DE

Eqn

 

Розв’язання рівняння Discrete 

event lix 

 

Batching Блок Призначення Бібліотека 

Batch 

demand

a b c
a
b
c

 

Поєднання руху транзактів Discrete 

event lix 

Unbath 

demand

a

b

c

 

Роз’єднання руху транзактів Discrete 

event lix 

 

Generators Блок Призначення Бібліотека 

Generators 

3V 1 2
 

Генератор поступлення 

транзактів через випадкові 

інтервали часу, закони 

розподілу та параметри яких 

вказані у діалозі 

Discrete 

event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Program 

start 

V

 

Генератор поступлення 

транзактів через випадкові 

інтервали часу, закони 

розподілу та параметри яких 

задані програмою 

Discrete 

event lix 

Shift 

 

Генерує розклад у часі, за 

яким змінюється 

спроможність блоків 

Discrete 

event lix 

 

Information Блок Призначення Бібліотека 

Count Items 

Coun t

#r

C

 

Підрахування числа 

тразактів, які проходять 

через блок 

Discrete 

event lix 

Information 
Info

 

Видача інформації про 

транзакт 
Discrete 

event lix 

Show Times 
Show
T imes

 

Видача інформації про 

тривалість знаходження 

транзакту у блоці 

Discrete 

event lix 

Status Sta tus
O
C
I

 

Статистика по блоку Discrete 

event lix 

Timer MD

sens or
 

Встановлення системного 

часу 
Discrete 

event lix 

 

Queue Блок Призначення Бібліотека 

Queue, 

Attributes 

X
F

L W  

Черга за атрибутами Discrete 

event lix 

Queue, FIFO 

F

L W
 

Черга «першим пришов, 

перший пішов» (звичайна) 
Discrete 

event lix 

Queue, LIFO 

F

L W
 

Стек  
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Продовження таблиці 2.1 
Queue, Matching 

ID

ID
F

L W
 

Черга з копіюванням 

транзактів 
Discrete 

event lix 

Queue, Priority 

F

L W P
 

Черга за пріоритетами Discrete 

event lix 

Queue Decision 

F

L W

?

 

Черга, вихід з якої 

відбувається при виконанні 

умови 

MFG lix 

Queue Reneging 

F

L W
R

 

Черга, яку транзакти можуть 

покинути через вихід (R), 

якщо вийшов термін 

очікування 

MFG lix 

Queue Resource 

Pool 
N F

L W
 

Черга, яку транзакти можуть 

покинути при виконанні 

ресурсних вимог (звільненні 

пристроїв) 

Discrete 

event lix 

 

Resource Блок Призначення Бібліотека 

Realize 

Resource Pool 

N

Releas e

 

Реалізує ресурси, збільшує 

номер, доступний у блоці 

Resource Pool 

Discrete 

event lix 

Resource us e #

change

u

 

Подібний черзі, 

використовується як блок 

Resource Pool для транзактів 

Discrete 

event lix 

Resource Pool 

change

#ur

Pool7

 

Забезпечує облік ресурсів у 

блоці Queue Resource Pool 
Discrete 

event lix 

Labors 

Resource Pool 

change

#us e

u

 

Імітує людські ресурси, які 

використовуються, повторно 

звільняючись 

MFG lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Routing Блок Призначення Бібліотека 

Activity, Service #

demand  

Затримка в обслуговуванні 

транзакту до тих пір, поки 

умова на вході Demand не 

стане вірною 

Discrete 

event lix 

Catch Catch

#
 

Можливість приходу 

транзакта до блока, який 

вказаний у діалозі 

Discrete 

event lix 

Combine a

b  

 

Поєднання Discrete 

event lix 

Exit 
Exi t

#

 

Вихід Discrete 

event lix 

Exit (4) #

Exit
(4)

 

Вихід Discrete 

event lix 

Gate #

sensor

Gate

 

Приход транзактів доки 

виконується умова 
Discrete 

event lix 

Prioritizator 

 

Пріотизатор (вихід за 

пріоритетами) 
Discrete 

event lix 

Select DE Input 

select

b ?

a

select
 

Вхід у залежності сигналу 

на вході Select 
Discrete 

event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Select DE Output 

b?

a

se lect

se lect
 

Вихід у залежності сигнала 

на вході Select 
Discrete 

event lix 

Throw 

T hrow
 

Можливість виходу 

транзакта до блока, який 

вказаний у діалозі 

Discrete 

event lix 

Shutdown 

 

down

STOP

 

Зупинка у роботі блока Discrete 

event lix 

 

Executive Блок Призначення Бібліотека 

Executive 

count

event

 

Блок завдання прогону 

моделі 

Discrete 

event lix 

 

Найбільш часто використовуємі блоки бібліотеки Generic 

 

Назва блоку Блок Призначення Бібліотека 

Input Random 

Number 

1 2 3

Rand

 

Отримання випадкового 

числа підпорядкованого 

визначеному закону 

розподілу 

Generic 

Input Function 
f(t)

 

Отримання числа 

підпорядкованого 

визначеної функції 

Generic 

Input from file 

row

Fi le

In

 

Ввід даних з файлу Generic 

Output from File 

row

Fi le

Out

 

Вивід даних у файл Generic 
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Закінчення таблиці 2.1 
Input Table 

t y

 

Від таблиці значень Generic 

Solving of the 

equation Eqn

 

Розв’язання алгебраїчного 

рівняння 
Generic 

Decision 

N

B

A

Y
 a>0

 

Сигнал на вихід і блоку У 

залежіть від виконання 

умови 

Generic 

Financials 
Rate

Period

PV

FV

Pmt

 

Розрахунок фінансових 

даних транзакту 
Generic 

Mean & Variance 

Clear

m

SDv

V

M

 

Розрахунок математичного 

сподівання та дисперсії 
Generic 

Plotter Discreet 

Events 

 

Вивід графіків Generic 

Constant 
1

 

Ввід сталої Generic 

Add 

 

Сума Generic 

Devide 

 

Добуток Generic 

Integrate 

SR  

Інтегратор Generic 

 

Побудова моделі починається зі встановлення генератора транзактів, які 

заходять у систему через випадкові проміжки часу, із заданим параметром 

і законами розподілу ймовірностей (генераторів може бути декілька). 

Далі згідно зі структурною схемою та описом об’єкта моделюється рух 

транзактів, черги з різною дисципліною, процеси обслуговування транзакту 

в каналах обслуговування, вихід транзакту із системи. 
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Мета роботи: Зробити модель роботи магазину як системи масового 

обслуговування. 

 

Відомості про систему 

 

 Крамниця починає працювати о 8 годині. Коли двері зачиняються 

клієнт не може зайти, але ті що є всередині обслуговуються. 

 Закон розподілу ймовірності часового інтервалу між приходом 

клієнтів експоненціальний з математичним сподіванням 30 хвилин. 

 Клієнти обслуговуються у черзі 2 продавцями. Якщо клієнт 

чекає більше ніж 10 хвилин, то він залишає чергу. 

 Закон розподілу ймовірності часового інтервалу обслугову-

вання клієнтів експоненціальний з математичним сподіванням 

20 хвилин – для першого продавця, 40 хвилин – для другого 

продавця. 

 При 8-годинному дні термін роботи 480 хвилин. 

 Агенту сплачують $ 75 на день. Прибуток від купівлі одного 

автомобіля $ 210, автомобіль предбають 5 % від усіх клієнтів. 

 

Побудова моделі у середовищі Extend Simulation 

 

New Model та використання візуальних бібліотек. 

Вигляд моделі наведений на малюнку. На самій лівій позиції знаходиться 

блок Executive, який задає параметри моделювання. У модель входять 

генератор транзактів (клієнтів) Generator, блоки System Variables, Decision, 

Select DE Input, Queue Reneging, Input Random Number, Activity, Delay, 

Exit, Solving of the equation, Plotter Discreet Events. Generator 

моделює прихід транзакту в систему через випадковий інтервал часу, 

System Variab-les видає значення системного часу, яке у блоці Decision 

порівнюється із значенням 480 хвилин (кінець робочого дня), і ті 

транзакти, які сгенеровані пізніше не потрапляють у систему (вихід 

Doors Closed). 

Черга Queue Reneging моделює вихід клієнтів, які чекають більше 

10 хвилин (вихід R: Too Long). Блок Input Random Number генерує 

випадкове значення терміна обслуговування клієнта, який надається на 

вхід D каналу обслуговування Activity Delay. Через блоки Exit транзакти 

знищуються. Plotter Discreet Events виводить графіки обслуговування 

клієнтів продавцями та число клієнтів, які не дочекались (Too Long) і клієнтів, 

які не зайшлі. 
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count

event

3V 1 2

DoorsClosed

D

T U

1 2 3

Rand

DoorsClosed

Sys

Var

T ooLong

N

B

A

Y
 a>480

Shut doors

after 8  hours

T ooLong

Eqn

Calculate T BA

b?

a

select

Doors open? Wait in  l ine

Wait too long?

D

T U

Salesperson #1

#

Exit
(4)

1 2 3

Rand

Salesperson #2

T o test wi th  1  s erver, 

disc onnect -> here (by 

de le ting the c onnection 

to the input of 

Salesperson #2) and 

change the Profi t 

Calculation to have 1 

sa lespers on rather than 

2. 

Profit Calculation

#

Exit
(4)

F

L W
R

Clients

Clients

Clients

 
Рис. 2.2. Модель крамниці 

 

Блок Solving of the equation підраховує прибуток за формулою, вказаною 

в діалозі блока: 

 

 

0 122,5 245 367,5 490
0

5

10
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25
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T ime
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Ferrari -2 Salespeople

60

865

1670

2475

3280

4085

4890

5695

6500

Profi ts

Y2 Gros sProfi ts Clients DoorsClosed T ooLong  
Рис. 2.3. Результати розрахунків 
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Завдання 

 

Переробити модель таким чином: 

 Надходять 2 типи клієнтів: клієнти 1 типу мають вищий пріоритет і 

обслуговуються у 1 продавця. Закон розподілу ймовірності часового 

інтервалу між приходом клієнтів 1 типу – експоненціальний з 

математичним сподіванням 30 хвилин. 

 Клієнти 2 типу мають нижчий пріоритет і обслуговуються у 

2 продавця. Закон розподілу ймовірності часового інтервалу між 

приходом клієнтів 1 типу – експоненціальний з математичним 

сподіванням 20 хвилин. 

 

Контрольні питання 

 

1. У чому полягає транзактний підхід в імітаційному моделюванні? 

2. Як будується імітаційна модель у середовищі Extend Simulation? 

3. Які бібліотеки візуальних компонентів ви знаєте? 

4. Як встановлюються атрибути транзактів? 

5. Які основні блоки визнаєте і як задаються параметри блоків? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. 

Побудова імітаційної моделі телефонної станції 

у середовищі Extend Simulation 

 

Опис моделі 

 

Моделювання телефонної станції є добрий приклад, який дозволяє 

чисельно оцінювати ефективність її роботи. Приклад також ілюструє 

використання ієрархічних блоків, які дозволяють покращати розуміння 

моделі, та використання масивів як інтерфейсу користувача. 

У прикладі в моделі Call Center існує 4 типи телефонних дзвінків, а 

також 4 типи агентів, які повинні відповідати на ці дзвінки. Кожен агент 

відповідає, у першу чергу, на свій тип дзвінка. Однак деякі агенти можуть 

відповідати і на інші дзвінки, які за ним закріплені. 

Нижче у таблиці наведені типи телефонних дзвінків, спеціалізовані 

для кожного агента (+) та типи телефонних дзвінків, які за ним  

закріплені (0). 

 

Таблиця 2.2 
Типи дзвінків Агетнт 1 Агетнт 2 Агетнт 3 Агетнт 4 

1 + 0 0  

2  + 0 0 

3   +  

4    + 

 

Спочатку агент повинен відповісти на свій тип дзвінка. Через те, що 

дзвінків багато і з’являється черга в одного агента, то дзвінки переходять 

до додаткових агентів, які можуть відповісти на ці дзвінки. Якщо у 

спеціалізованого агента звільняється лінія, то дзвінок може повернутись 

до нього. 

Якщо у всіх агентів переповнені лінії, то абонент чекає якийсь час, 

а потім його дзвінок знімається. 

Загальний вигляд моделі в ієрархічних блоках наведений на рис. 2.4. 

 

Блок моделі телефонного дзвінка (Call Type 1) наведений на рис. 2.5. 

Блок Call Type 1 складається з таких блоків: Generator, Set Attribute, 

Select DE Output, Throw. 

Транзактом у моделі є телефонний дзвінок. Generator моделює  

прихід дзвінка у систему через випадковий інтервал часу, Set Attribute 

встановлює атрибути транзакта, блок Select DE Output у залежності від 

ознаки переповнення черг до всіх відповідачів (сигнал Full In) на вході 

Select або відправляє транзакт далі, або виштовхує його із системи (Throw). 
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Рис. 2.4. Модель з використанням ієрархічних блоків 

 

 

Рис. 2.5. Блок моделі телефонного дзвінка 
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У блоці Set Attribute встановлюються атрибути транзакта: 

 Type – тип дзвінка (в цьому прикладі вказується 1-й тип). 

 Call Time – тривалість розмови. 

 В опції stdev call time – середньоквадратичне відхілення часу (для 

всіх типів дзвінків час вказується один і той же (2,5). 

Також у цьому блоці можна вибрати анімацію і встановити коментарії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Діалогове вікно блоку встановлення атрибутів 

 

Блок моделі черги телефонного дзвінка (Queue Call Type 1) 

Рис. 2.7. Блок моделі черги телефонного дзвінка 

 

Блок Queue call type складається з таких блоків: Input Random Number, 

Queue Reneging, Global Array, Throw, Prioritizer. 

У блоці Input Random Number задаються закони та параметри розподілу 

ймовірностей часу можливого очікування у черзі для кожного дзвінка 

(в даному випадку був вибраний експоненціальний), а значення часу 
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можливого очікування подаються на вхід черги з уходом при очікуванні 

більш можливого інтервалу часу (Queue Reneging). Втрачені дзвінки 

залишають систему через блок Throw. 

У блоці Prioritizer відбувається встановлення пріоритету для паралельних 

процесів. У даному випадку пріоритет встановлено для агентів, які  

відповідають на перший тип зв’язку. Якщо він має вільну лінію, то він 

може відповідати на четвертий тип дзвінка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Діалогове вікно пріоретизатора 

 

Рис. 2.9. Блок моделі роботи відповідача (Answer call type 1) 

 

Блок Answer call type 1 складається з таких блоків: з двох блоків 

Get Attribute, Input Random Number, Activity Multiple, Exit. 

Блоки Get Attribute зчитують атрибути транзакту – дзвінка (час 

обслуговування і його середньоквадратичне відхилення) та подають його 

на вхід блока Input Random Number для формування випадкового терміна 

обслуговування. Ця величина подається на вхід D каналу обслуговування 

(Activity Multiple). Після обслуговування блок виходить із системи. 
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Для дзвінків 2, 3 і 4 типу в ієрархічних блоках Call Type, Queue call 
type, Answer call type використовуються ті ж самі блоки, що і наведено 
вище. Відмінними є лише установки блоків Set Attribute і Prioritizer. 

Для 2 типу дзвінка атрибут Type дорівнює 2, в атрибуті Call Time 
вказується тривалість розмови, яка дорівнює 4. 

У блоці Prioritizer пріоритет встановлено для агентів, які відповідають 
на другий тип зв’язку. Якщо він має вільну лінію, то він може відповідати 
на перший і третій типи зв’язку. 

У блоці Prioritizer пріоритет встановлено для агентів, які відповідають 
лише на третій тип зв’язку. 

Для 3 типу дзвінка атрибут Type дорівнює 3, в атрибуті Call Time 
вказується тривалість розмови, яка дорівнює 3. 

Для 4 типу дзвінка атрибут Type дорівнює 4, в атрибуті Call Time 
вказується тривалість розмови, яка дорівнює 5. 

У блоці Prioritizer пріоритет встановлено для агентів, які відповідають 
лише на четвертий тип зв’язку. 

Якщо всі лінії зайняті, то дзвінок потрапляє у чергу очікування. Якщо 
лінії не звільнилися і час очікування пройшов, то дзвінок стає втраченим. 
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Рис. 2.10. Втрачені дзвінки 

 
Завдання: без використання ієрархічних блоків промоделювати 

роботу телефонного центра при надходженні 2 типів дзвінків і такому 
закріпленні дзвінків за 2 агентами, яке вказане у таблиці, обрахувати 
кількість втрачених дзвінків 
 

Типи дзвінків Агент 1 Агент 2 

1 + 0 

2 0 + 
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Варіанти завдань 

 

№ 

Закон розподілу 

часу надходження 

дзвінків 

Закон розподілу 

часу відповідей 

Пріоритет 

(дзвінки 

типу 1) 

Пріоритет 

(дзвінки 

типу 2) 

1 експоненційний експоненційний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

2 експоненційний експоненційний Агент 1 Агент 1 

3 експоненційний експоненційний Агент 2 Агент 2 

4 експоненційний нормальний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

5 експоненційний нормальний Агент 1 Агент 1 

6 нормальний нормальний Агент 2 Агент 2 

7 нормальний нормальний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

8 нормальний нормальний Агент 1 Агент 1 

9 нормальний нормальний Агент 2 Агент 2 

10 експоненційний експоненційний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

11 експоненційний експоненційний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

12 експоненційний експоненційний Агент 1 Агент 1 

13 експоненціальний нормальний Агент 2 Агент 2 

14 експоненціальний нормальний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

15 нормальний нормальний Агент1 Агент 1 

16 нормальний нормальний Агент2 Агент 2 

17 нормальний нормальний 
До свого 

агента 

До свого 

агента 

18 нормальний експоненційний Агент 1 Агент 1 

19 нормальний нормальний Агент 2 Агент 2 

20 нормальний нормальний Агент 2 Агент 1 

 

Контрольні питання 

 

1. Яким чином моделюється робота телефонної станції у середовищі 

Extend Simulation? 

2. Як встановлюються атрибути дзвінків? 

3. Які дисципліни черг ви знаєте та як вони моделюються у 

середовищі Extend Simulation? 

4. Яким чином моделюється робота відповідача? 

5. Яким чином моделюється збір статистики за обслуговуваними 

та втраченими дзвінками? 
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2.3. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. 

Побудова імітаційної моделі локальної 

комп’ютерної мережі у середовищі 

Extend Simulation 

 

Відомості про модель 

 

Модель SCMA LAN імітує роботу невеличкої локальної мережі з 

5 комп’ютерів. Тип мережі – загальна шина. Мета моделі: визначити 

завантаженість моделі в залежності від структури і активності використання. 

Особливості моделі: 

 5 вузлів надсилають інформацію через випадкові інтервали часу, 

які підпорядковуються визначеному закону розподілу ймовірностей 

на інтервалі 1...30 хвилин; 

 вузли працюють у дуплексному режимі; 

 кожен вузол та мережа мають швидкість передачі інформації 

1,25 мільйонів байт у секунду; 

 вузол, що отримує інформацію, розмір пакета та пріоритет інформації 

знаходяться у текстовому файлі і наведені у таблиці. 

 

Таблиця 2.3 

Комп’ютер призначення Розмір пакета Пріоритет 

5 4000000 1 

4 1000 2 

3 4000 1 

2 1000 1 

1 1000000 2 

3 1000 1 

1 45000 2 

4 1000 1 

5 300000 2 

1 54000 2 

 

У моделі використана ієрархічна система блоків. Загальний вигляд 

моделі представлено на рис. 2.11. 

Комп’ютер представлений моделлю Network Node. У верхній частині 

представлено схему блоків, за допомогою яких створюються пакети для 

передачі повідомлень. У нижній частині представлено схему блоків,  

за допомогою яких пакети, які були переслані, переходять у стан 

повідомлень. 
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Рис. 2.11. Модель комп’ютерної мережі 
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Рис. 2.12. Модель комп’ютерного вузла (Network Node) 

 

До верхній частини моделі вузла Network Node входять вузли Generator 

(генерація повідомлень), Create Massage Attributes (встановлення атрибутів 

повідомлень), черга вихідних повідомлень (Queue FIFO), укрупнений блок 

розбивки інформації на пакети (Build Packets), а також блок анімації. 
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До нижньої частини моделі вузла входять блоки Queue FIFO – черга 

вхідних повідомлень, укрупнений блок моделі розпаковки інформації 

(Unpack Packets), а також блок анімації та вихід Exit. 

 

Модель блоку встановлення атрибутів повідомлень Create Massage 

Attributes наведена нижче. 

 

Рис. 2.13. Блок встановлення атрибутів повідомлень 

 

Блок Input Random Number генерує випадковий номер запису у файлі 

атрибутів. Блок Set Attributes встановлює це значення атрибуту MsgId. Блок 

Get Attributes отримує це значення і подає на вхід блока Input From 

File. Блок Input From File читає з файлу чергові значення номера вузла, 

якому адресована інформація, розмір і пріоритет. Блок Set Attributes 

встановлює ці значення атрибутам транзактів To_Node, Msg_Bytes (загальне 

число байтів у повідомленні), Create_Time (системний час утворення), 

Priority, Bytes (загальне число байтів у пакеті). 

Після створення повідомлення транзакти надходять в чергу (блок 

Source Msg Que, де перший прийшов, перший вийшов), а після цього 

потрапляють до моделі Packets build (створення пакетів). 

Розглянемо моделі ієрархічних блоків. 

 

Модель блоку розбивки інформації на пакети (Build Packets) 

наведена нижче: 

 



50 

Рис. 2.14. Блок пакетизації повідомлення (Build Packets) 

 

У блоці Activity Service транзакт затримується, доки на вході Demand 

не зніметься сигнал зайнятості мережі. Блок Constant задає розмір пакета 

(15000 байт). У блоці Equation визначається кількість пакетів за формулою 

(Result = Int((Bytes-1)/PacketSize)). В блоці Set A (5) встановлюється 

атрибути загальної кількості пакетів і обсяг кожного повідомлення (кількість 

байтів). Далі пакет проходить чергу, в якій той, що першим прийшов, 

першим вийшов. У блоці Get Attribute зчитуються атрибут ознаки останнього 

пакету (1). В блоці Select DE Output перевіряється чи це останній пакет 

чи ні. Якщо це пакет не останній, то він додається до загальної кількості 

пакетів, а якщо це пакет останній, то він запам’ятовується у блоці Get 

Attribute, а потім додається до загальної кількості. 

 

Модель мережі Ethernet horiz 

Модель мережі представлена ієрархічним блоком Ethernet horiz. 

 

Рис. 2.15. Модель ієрархічного блоку Ethernet horiz 

 

У блоці Ethernet Io-fidelity встановлюється час затримки, тобто час 

на проходження пакету повідомлень по мережі. В блоці Select DE Output 

перевіряється чи це останній пакет чи ні. Статистика всіх пакетів 

відмічається в блоках Status. Потім пакети потрапляють у чергу і  

розподіляються по адресатам. 
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Блок Ethernet Io-fidelity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Модель проходженні даних по шині 

 

У черзі LIFO Queue (стек) утворюється моделювання конфліктів 

повідомлень при передачі по мережі. Блок Get Attributes з’ясовує значення 

атрибуту розміру пакета і поділів його на швидкість (1250000 байт/сек), 

підраховує час передачі пакета по мережі, який подається на блок каналу 

обслуговування (блок Activity Delay). 

Результати моделювання відображуються графічно (Plotter Discreet 

Events). 

 

 
Рис. 2.17. Результати моделювання 
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На малюнку наведені графіки зміни у часі швидкостей передачі 

пакетів і повідомлень у мережі (кількість за секунду) і коефіцієнт 

використання мережі (вихід U блока Activity Delay у блоці Ethernet Io-

fidelity у моделі мережі). 

 

Використання теорії планування експериментів 

в імітаційному моделюванні 

 

Теорія планування експериментів використовується для зменшення 

кількості експериментів та збільшення їх інформативності при аналізі 

залежності впливу вхідних змінних (факторів) Xi на вихідну змінну Y і 

визначенні коефіцієнти лінійної регресійної залежності. При нелінійній 

моделі системи кількість експериментів дорівнює: 

N = qk, 

де  q – кількість рівнів факторів, k – кількість факторів. 

При використанні багатофакторної (множинної) лінійної регресійної 

залежності з врахуванням ефекту взаємодії модель має вигляд: 

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3 + b4 * x1 * x2 + b5 * x1 * x3 +  

+ b6 * x2 * x3 + b7 * x1 * x2 * x3, 

без врахування ефекту взаїмодії: 

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3. 

Кількість рівнів факторів дорівнює 2 (верхній рівень, який позначається 

+1 у моделі дорівнює Xi max; нижній рівень, який позначається –1 у 

моделі дорівнює Xi min). 

Кількість експериментів у цьому випадку дорівнює: 

N = 2k. 

У цьому випадку матриця повного факторного експерименту при числі 

факторів 3 і числі рівнів 2 для лінійної моделі з врахуванням ефекту 

взаїмодії має вигляд, наведений на рис. 2.18. 

 
N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 + – – – + + + – Y1 

2 + – – + + – – + Y2 

3 + – + – – + – + Y3 

4 + – + + – – + – Y4 

5 + + – – – – + + Y5 

6 + + – + – + – – Y6 

7 + + + – + - – – Y7 

8 + + + + + + + + Y8 

Рис. 2.18. Матриця повного факторного експерименту (фактори у 

відносних одиницях) 
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Для зменшення кількості експериментів використовується половина 

матриці планування експериментів (дрібний факторний експеримент), 

у якої замість стовпця, відповідного фактору X1,, якій не змінюється у 

верхній половині, уводиться стовпець, відповідний взаємодії факторів 

X2X3, які змінюються. 

Матриця дрібного факторного експерименту без врахування ефекту 

взаємодії факторів (фактори у відносних одиницях) наведена нижче. 

 
N X0 X3 X2 X1 = X2X3 Y 

1 + – – + Y1 

2 + + – – Y2 

3 + – + – Y3 

4 + + + + Y4 

Рис. 2.19. Матриця дрібного факторного експерименту 

 

При використанні теорії планування експериментів у імітаційному 

моделюванні проводиться 2K машинних експериментів, де к – число 

вхідних факторів, з рівнями факторів (параметрами моделі), наведеними у 

матрицях повного факторного експерименту, або (2K)/2 машинних 

експериментів для дрібного факторного експерименту. При верхньому 

рівні, який позначається +1 у моделі виставляються значення відповідного 

параметру Xi max та при нижньому рівні, який позначається –1 у моделі 

виставляються значення відповідного параметру Xi min. Потім знаходяться 

коефіцієнти лінійної регресійної залежності методом найменших квадратів. 
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Завдання 

 
Знайти регресійну залежність впливу вхідних змінних (факторів Xi) 

на вихідну змінну Y і визначити коефіцієнти лінійної регресійної залежності: 
y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3 + b4 * x1 * x2 + b5 * x1 * x3 +  

+ b6 * x2 * x3 + b7 * x1 * x2 * x3 
або без врахування ефекту взаїмодії: 

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3. 
При цьому обирається центр експерименту – середній рівень кожного 

фактору ,
2

minmax
сер

ii
i

xx
x


  інтервал зміни ,

2

minmax ii
i

xx
x


  де xi max = 

xi сер + Δxi, xi min = xi сер – Δxi. У відносних одиницях вхідні змінні мають 

вигляд .~

i

iссi

i
x

xx
x




  

Центр експерименту (середній рівень) наведений у таблиці 1. 
 

Таблиця 2.4 

Варіанти 
Тип 

плану 

Фактори (середній рівень X0i) 
Відгук 

Y (середнє 

значення за 

прогон-mean) 

X1 

Тдж для 

кожного 

комп’ютера 

X2 

Розмір 

пакету 

X3 

Швидкість 

передачі 

даних 

1 ПФЕ 10 1500 1000000 
Коефіцієнт 

використання 

2 ПФЕ 20 1500 1500000 
Кількість 

повідомлень 

3 ПФЕ 30 1500 2000000 
Коефіцієнт 

використання 

4 ПФЕ 40 1500 3000000 
Кількість 

повідомлень 

5 ДФЕ 50 1500 4000000 
Коефіцієнт 

використання 

6 ДФЕ 10 1500 2500000 
Кількість 

повідомлень 

7 ДФЕ 20 1500 3500000 
Коефіцієнт 

використання 

8 ДФЕ 30 1500 1000000 
Кількість 

повідомлень 

9 ДФЕ 40 1500 1500000 
Коефіцієнт 

використання 

10 ДФЕ 50 1500 2000000 
Кількість 

повідомлень 

11 ПФЕ 10 1500 3000000 
Коефіцієнт 

використання 

12 ДФЕ 20 1500 4000000 
Кількість 

повідомлень 
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Інтервали зміни факторів наведені у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

 

Контрольні питання 

 

1. Які основні складові моделі локальної комп’ютерної мережі? 

2. Як встановлюється атрибути повідомлення? 

3. Які основні блоки використовуються у моделі пакетизації 

повідомлення? 

4. Які основні блоки використовуються для моделювання проходу 

повідомлення по мережі? 

 

Фактори Min рівень 
Середній рівень (X0) 

зазначений вище 
Max рівень 

Інтервал 

варіювання 

X1 0,5* X0 Таблиця1 1,5* X0 X0 

X2 0,5* X0 Таблиця1 1,5* X0 X0 

X3 0,5* X0 Таблиця1 1,5* X0 X0 
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РОЗДІЛ 3 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА 

GPSS 

 
3.1. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 

Дослідження елементів системи моделювання GPSS 

на імітаційних моделях систем масового обслуговування 

 

Мета роботи: вивчення особливостей використання системи 

моделювання GPSS для моделювання систем масового обслуговування. 

 

Короткі теоретичні відомості 

про систему моделювання GРSS [1; 2; 9] 

 

Об’єкти 

Мова GPSS – це мова декларативного типу, побудована за принципами 

об’єктно-орієнтованої мови. Основними елементами цієї мови є транзакти і 

блоки, які відображають відповідно динамічні і статичні об’єкти системи, 

що моделюються [1; 9]. 

Моделюючі об’єкти в системі призначені для різних цілей. Вибір 

об’єктів у конкретній моделі залежить від характеристик модельованої 

системи. Кожний об’єкт має деяке число властивостей, названих у 

GPSS стандартними числовими атрибутами (СЧА). Частина СЧА доступні 

користувачеві тільки для читання, а на значення інших він може впливати 

через використання відповідних блоків. 

 

Блоки і транзакти 

Кожна GPSS-модель обов’язково повинна містити такі об’єкти, як 

блоки і транзакти. 

У GPSS концепція передачі керування від блока до блока має специфічні 

особливості. Послідовність блоків GPSS-моделі відображає напрями, в яких 

переміщаються замовлення. Кожне таке замовлення називається 

транзактом. Транзакти є динамічними елементами GPSS-моделі. 

Блоки мови GPSS являють собою підпрограми, написані мовою  

макроасемблера і містять набір параметрів (операндів) для звернення 

до них. Як і всі мови моделювання GPSS має деякий внутрішній механізм 
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передачі керування, який реалізовується у модельному часі, що дозволяє 

відображати динамічні процеси в реальних системах. Передача керування 

від блока до блока в GPSS-програмах здійснюється за допомогою руху 

транзактів у модельному часі; звернення до підпрограм блоків відбувається 

через рух транзактів. 

Змістовне значення транзактів визначає розробник моделі. Саме він 

встановлює аналогію між транзактами і реальними елементами системи, 

що моделюється. Така аналогія ніколи не вказується інтерпретатору 

GPSS, вона залишається в уяві розробника моделей. У табл. 3.1 наведені 

деякі приклади аналогій між транзактами і елементами реальних систем. 

 

Таблиця 3.1 
Система Елементи систем, що моделюються транзактами 

Магазин Покупець 

Автомобільне шосе Автомобіль 

Склад Вимога 

 

З програмної точки зору транзакт являє собою структуру даних, яка 

містить такі поля: 

– ім’я або номер транзакту; 

– час виникнення транзакту; 

– поточний модельний час; 

– номер блока, де знаходиться транзакт; 

– номер блока, куди він переміщується; 

– момент часу початку переміщення; 

– пріоритет транзакту; параметри транзакту: Р1, Р2,... 

У мові GPSS всі транзакти нумеруються у міру їх появи у моделі. 

Параметри транзактів відображають властивості динамічного об’єкта, 

що моделюється. Кожний транзакт займає деякий об’єм пам’яті ЕОМ. 

Після того, як він закінчить свій рух по блоках моделі, його необхідно 

знищувати для звільненій пам’яті, щоб уникнути її переповнення. Оскільки 

транслятору не відоме скільки транзактів одночасно будуть знаходитися у 

моделі, то пам’ять під транзакти виділяється динамічно. 

Таким чином, на самому початку моделювання в GPSS-моделі немає 

жодного транзакту. У процесі моделювання транзакти входять у певні 

моменти часу в модель відповідно до тих логічних потреб, які виникають 

у системі, що моделюється. Подібним чином транзакти покидають модель 

залежно від специфіки моделювання. У загальному випадку в моделі існує 

деяка кількість транзактів, проте в кожний момент часу рухається тільки 

один. 

Якщо транзакт розпочав свій рух, він переміщується від блока до 

блоку по шляху, вказаному блок-схемою (логікою роботи моделі). У 
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той момент, коли транзакт входить у блок, до виконання викликається 

відповідна підпрограма. Далі транзакт (у загальному випадку) намагається 

ввійти у блок. Його переміщення продовжується доти, доки не станеться 

черга з таких можливих подій. 

1. Транзакт входить у блок, функцією якого є затримка транзакту 

на деякий певний модельний час. 

2. Транзакт входить у деякий блок, функцією якого є видалення 

транзакту. 

3. Транзакт намагається увійти у наступний блок відповідно до 

логіки моделі, але блок не приймає цей транзакт; у цьому випадку він 

залишається тому блоці, в якому в даний час знаходиться, але пізніше 

почне повторювати свою спробу ввійти в наступний блок. Коли умови 

в моделі зміняться, одна з таких спроб може бути успішною. Після цього 

транзакт продовжить своє переміщення по моделі. Якщо виникла одна 

з вказаних умов, транзакт залишається на місці, і у моделі починається 

переміщення іншого транзакту. 

 

Об’єкти типу «ресурси» 

Аналогами обслуговуючих пристроїв реальних систем у GPSS є об’єкти 

типу «ресурси». До об’єктів цього типу відносять пристрої, багатоканальні 

пристрої і логічні ключі. 

Як і в кожній об’єктно-орієнтованій мові у GPSS кожен об’єкт має 

властивості та методи, які змінюють ці властивості. У GPSS властивості 

об’єктів називають стандартними часовими атрибутами (СЧА). 

Пристрій (одноканальний пристрій) являє собою ресурс, який у  

будь-який момент часу може бути зайнятий тільки одним транзактом. 

Інтерпретатор автоматично обчислює такі СЧА, як загальний час 

зайнятості пристрою, число транзактів, що займали пристрій тощо. Це 

дозволяє йому визначити коефіцієнт використання кожного пристрою 

і середній час зайнятості пристрою одним транзактом. 

Багатоканальні пристрої (БКП) (декілька, паралельних однакових 

пристроїв) являють собою об’єкти типу «ресурси» для паралельної обробки. 

Вони можуть бути використані декількома транзактами одночасно. 

Користувач визначає місткість (кількість каналів або однакових пристроїв) 

кожного БКП, що використовується у моделі, а інтерпретатор веде облік 

числа каналів, зайнятих у кожний момент часу. Інтерпретатор також 

автоматично підраховує такі СЧА: число транзактів, що увійшли у 

БКП, середнє число каналів, зайнятих одним транзактом, середній час 

перебування транзакту в пристрої тощо. 

Певні події в системі можуть заблокувати або змінити рух транзактів 

(наприклад, касир кінотеатру, йдучи на обід, ставить табличку «До 
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наступного вікна», і всі подальші клієнти протягом обіду звертаються, 

в іншу касу). Для моделювання цих ситуацій введені логічні ключі. 

Транзакт може встановлювати ці ключі у положення «Ввімкнено» або 

«Вимкнено». Згодом стан ключа може бути перевірений іншими транзактами 

для визначення шляху проходження або часу чекання моменту зміни 

стану ключа. Стан ключа може бути змінений будь-яким іншим транзактом. 

 

Змінні 

Арифметичні змінні дозволяють обчислювати арифметичні вирази, 

що складаються з операцій над СЧА об’єктів. У виразах змінних можуть 

бути використані функції (бібліотечні або користувача). Булеві змінні 

дозволять користувачеві перевіряти одночасно декілька умов, виходячи зі 

стану або значення об’єктів та їхніх СЧА. 

 

Функції 

Використовуючи функції, користувач може робити обчислення  

неперервної або дискретної функціональної залежності між аргументом 

функції і значенням функції. Функції широко застосовуються, наприклад, 

для завдання випадкових інтервалів часу для генерації транзактів. Усі 

функції у GPSS задаються табличним способом за допомогою операторів 

опису функцій. 

 

Комірки і матриці збереження величин 

Комірки і матриці збереження величин використовуються для збереження 

деякої призначеної для користувача числової інформації і транзакт може 

здійснити запис у ці об’єкти. Згодом записану в ці об’єкти інформацію 

може зчитувати будь-який транзакт. Таким чином, ці об’єкти є глобальними 

і доступними з будь-якої частини моделі. 

 

Черги 

У будь-якій системі рух потоку транзактів може бути затриманий через 

недоступність ресурсів (наприклад, потрібні пристрої уже зайняті). У 

цьому випадку затримані транзакти становляться в чергу – ще один 

тип об’єктів GPSS. Облік цих черг становить одну з основних функцій 

інтерпретатора. Користувач може спеціально визначити точки моделі, 

в яких треба збирати статистику про черги, тобто встановити реєстратори 

черги. Тоді інтерпретатор буде автоматично збирати статистику про 

черги (довжину черги, середній час перебування в черзі і т. ін.). Вся ця 

інформація є СЧА і доступна користувачеві в процесі моделювання. 

Число затриманих транзактів і тривалість цих затримок визначається 

тільки в цих заданих точках. 
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Таблиці 

Об’єкт «таблиця» призначений для збору статистики про випадкові 

величини, задані користувачем. Таблиця складається із інтервалів значення 

величини, в які заноситься число попадань конкретної величини (деякого 

СЧА). Для кожної таблиці обчислюється математичне сподівання і  

середньоквадратичне відхилення. 

 

Таймер модельного часу 

Різні події реальних систем відбуваються протягом деякого періоду 

часу. Якщо всі ці події представити в моделі, то їх виникнення повинно 

відбуватися на фоні модельного часу. Інтерпретатор автоматично обслуговує 

таймер модельного часу. 

З початком моделювання в інтерпретаторі планується поява першого 

транзакту. Після цього таймер модельного часу встановлюється в  

значення часу, яке відповідає моменту появи першого транзакту в моделі. 

Ці транзакти (і інші, якщо вони надходять в цей же момент часу) входить у 

модель. Далі вій переміщається через усі можливі блоки моделі, що йому 

зустрічаються. Події, які виникають внаслідок переміщення транзакту 

через блоки, плануються на подальші моменти часу. Природно, що в цей 

перший відмічений момент часу нічого більше в системі не відбувається. 

Інтерпретатор GPSS переміщує далі значення таймера до того значення 

часу, в яке відбувається наступна подія, ним запланована. Якщо в цей 

другий, відмічений таймером, момент часу не залишається транзакту, 

який треба переміщувати, таймер знову рухається вперед і т. д. Саме 

так і відбувається зміна модельного часу. 

 

Особливості таймера GPSS 

1. Таймер GPSS реєструє цілі значення, тобто події можуть виникати 

тільки в цілі моменти часу. Це зроблено з метою прискорення процесу 

моделювання, оскільки цілочислова арифметика виконується процесором 

ЕОМ швидше і вимагає менше пам’яті. 

2. Одиниця часу, яка може бути відмічена таймером, визначається 

розробником. Проте одиницю часу ніколи не повідомляють інтерпретатору. 

Це значення виражають у неявному вигляді у формі даних часу, що 

вводяться до моделі. Якщо всі такі дані виражені у хвилинах, то одиницею 

часу буде хвилина, тобто масштаб часу в моделі такий: одна одиниця 

модельного часу дорівнює одній хвилині реального часу. Розробник може 

задавати таку одиницю часу, яка йому зручна для того, щоб правильно 

відобразити події реальної системи в моделі. 

3. GPSS є інтерпретатором «наступної події». Інакше кажучи, після 

того, як модель повністю скоригована в даний момент часу, таймер  
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переміщується до наступного моменту часу, на який запланована подальша 

подія. Інтервал модельного часу пропускається, якщо в цьому інтервалі 

немає ніяких подій. 

 

Типи операторів 

Оператори GPSS поділяють на такі три типи: 

– блоки; 

– оператори опису даних і контролю керування; 

– команди GPSS. 

 

Загальні відомості про формат блоків GPSS [9] 

 

У GPSS для посилань на числа, блоки і об’єкти застосовуються імена. 

Ім’я являє собою алфавітно-цифрову послідовність завдовжки до 20 символів, 

що починається з букви. Допускається застосування символів тільки 

латинського алфавіту. 

Формат GPSS-блоків такий: 

 

[Номер рядка] Мітка Операція Операнди; Коментарі 

 

Номер рядка. Необов’язкове поле, яке починається з першої позиції 

рядка і являє собою десяткове число. 

Мітка. Змістом поля є ім’я. У деяких блоках поле обов’язкове. 

Операція. Операціями блоків є дієслова, що описують основні 

функціональні призначення блоків. Кожний з блоків характеризується 

своїм власним приписаним йому дієсловом. 

Операнди. Блоки можуть мати операнди. Операнди блоків задають 

інформацію, специфічну для дії даного блока. Число операндів кожного 

блоку залежить від типу блока. У блоках не може використовуватися 

більше семі операндів. Операнди в загальному випадку позначаються 

символами: А, В, С, D, Е, Р, С. Одні операнди деяких блоків повинні 

бути специфіковані завжди, ще інші можуть задаватися або не задаватися. 

Операнди слідують один за одним і відділяються комами. Між ними не 

повинно бути пропусків. Пропуск у полі операндів означає, що операнди 

закінчилися та інтерпретатор припиняє читання рядка. Пропуск у записі 

необов’язкових операторів відмічається символом «,» (кома). 

Коментарі. Необов’язкове поле. У GPSS допускаються коментарі з 

використанням великих і малих букв латинського алфавіту; відділяються 

від поля операндів символом «;». Допускається запис коментарю з початку 

рядка, у цьому випадку в першій позиції рядка ставиться символ «;» 

або «*». 
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Рядок опису блока може містити до 79 символів. Квадратні дужки 

вказують на необов’язковість поля. 

Іменами і мітками не можуть бути початкові символи назв блоків 

операторів, команд і СЧА. 

 

Внесення транзактів до моделі. 

Блок GENERATE (ГЕНЕРУВАТИ) 

 

Блок GENERATE – це блок, через який транзакти входять до моделі. 

Не існує обмежень на число різних блоків GENERATE в одній моделі. 

Інтервал часу між послідовними появами транзактів з блока GENERATE 

називають інтервалом надходження. Коли транзакт входить у модель 

через блок GENERATE, інтерпретатор планує час надходження наступного 

транзакту через розіграш випадкового числа відповідно до розподілу 

інтервалів надходження і з подальшим додаванням розіграного значення 

для поточного значення таймера. При досягненні цього значення часу 

наступний транзакт вводиться до моделі через блок GENERATE і т. д. 

Розробник повинен задати функцію випадкового розподілу інтервалів 

надходження транзактів у блоці GENERATE. 

Усі можливі види випадкових розподілів інтервалів надходження в 

GPSS поділяють на рівномірний розподіл та інші види розподілів. 

Таким чином, спеціально розглядають найпростіший з усіх нетривіальних 

випадкових розподілів, а саме: рівномірний розподіл. 

 

Таблиця 3.2 

Операнд Значення 
Значення за 

замовчуванням 

A Середній інтервал часу (число, СЧА) 0 

B 
Половина поля допуску рівномірно 

розподіленого інтервалу (число, СЧА) 
0 

C Зміщення інтервалів Зміщення відсутнє 

D Обмежувач транзактів 1 

Е 
Рівень пріоритету транзакту. Можливі 

значення 0-127 
0 

 

Значення операндів: 

А – середнє значення інтервалу надходження; 

В – розкид можливих значень відносно середнього значення (якщо 

операнд В не задається, інтервал часу надходження – детермінований); 

С – момент часу, в який у блоці GENERATE повинен з’явитися перший 

транзакт (після першого надходження всі інші надходження транзактів 

виникають відповідно до розподілу, заданого операндами А і В); 
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D – граничне число загального числа транзактів, яке може ввійти у 

модель через даний блок GENERATE протягом часу моделювання (якщо 

це число досягнуте, даний блок GENERATE перестає бути активним); 

Е – рівень або клас пріоритету кожного з транзактів, що вводяться 

у модель через даний блок GENERATE (усього існує 128 різних рівнів, 

які задаються за допомогою чисел від 0 до 127. Чим більше число, тим 

більший пріоритет). 

Транзакти не можуть входити у блок GENERATE, оскільки він сам 

їх генерує. 

Якщо у моделі зустрічається підряд два і більше блоків GENERATE, то 

останній блок перевизначає операнди попередніх блоків. 

Операнди не можуть бути від’ємними числами. 

 

Приклади 

1. Задання рівномірного закону розподілу: 

GENERATE 6, 4 

Операнди: А = 6, В = 4. Інтервал часу надходження є випадковим 

числом із середнім значенням 6 і полем допуску 8, тобто він може 

набувати тільки одне з дев’яти різних значень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. Задання детермінованого значення інтервалів надходження: 

GENERATE 10. 

Операнди: А = 10, В = 0 (за замовченням). Транзакти входять у 

модель кожні 10 одиниць модельного часу. 

Блоки GENERATE є основним засобом створення транзактів і введення 

їх у модель. Крім блока GENERATE, для введення транзактів у модель 

використовується також блок SPLIT, який створює задане число копій 

транзактів, що увійшли у блок. 

 

Видалення транзактів з моделі. 

Блок TERMINATE (ЗАВЕРШИТИ) 

 

Транзакти видаляються з моделі, попадаючи у блок TERMINATE. 

У цей момент звільняється пам’ять, виділена під транзакт. Ці блоки 

завжди дозволяють вийти всім транзактам, які намагаються це зробити. У 

моделі може бути будь-яке число блоків TERMINATE. 

Формат блока: 

TERMINATE |А] 

Операнд А є величиною зменшення спеціального лічильника, який 

називається лічильником завершення. Цей операнд задає величину, 

яка віднімається від лічильника кожний раз, коли транзакт входить у 

блок TERMINATE. За замовчуванням А = 0. Вхід транзакту в блок 
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TERMINATE з нульовим значенням операнда А не викликає зменшення 

лічильника завершення. 
Лічильник завершення – це елемент пам’яті ЕОМ, який зберігає ціле 

позитивне число. Початкове значення цьому лічильнику привласнюється 
на початку моделювання. Воно дорівнює значенню операнда А команди 
START (РОЗПОЧАТИ). У процесі моделювання транзакти попадають 
у блоки TERMINATE і таким чином відбувається зменшення лічильника. 
Моделювання завершується, коли лічильник скидається в нуль (або 
набуває негативного значення). 

У моделі може бути багато блоків TERMINATE, але лічильник  
завершення – один. Не плутати обмежувач транзактів у блоці GENERATE і 
лічильник завершення. Обмежувач задає число транзактів, які увійдуть 
у модель, а лічильник – які вийдуть з моделі. 

Інтерпретатор починає моделювання за командою START. Її формат: 
START А. В операнді А задається початкове значення лічильника  
завершення. 

 

Керування тривалістю процесу моделювання 

 
У мові GPSS можна керувати тривалістю процесу моделювання двома 

способами: 
– завершувати моделювання після того, як модель покине задане 

число транзактів певного типу; 
– завершувати моделювання, якщо минув заданий інтервал часу. 

 

Перший спосіб 
1. У команді START операнду А привласнюється значення заданого 

числа транзактів. 
2. У всіх блоках TERMINATE, через які транзакти заданого типу 

покидають модель, операнду А встановлюється значення «1» або інше, 
відмінне від нуля (відповідно до змістовного значення транзакту). 

3. У всіх інших блоках TERMINATE в моделі використовується значення 
операнда А за замовчуванням (А = 0). Значення лічильника завершення не 
буде залежати від цих блоків. 

Перший спосіб дозволяє закінчити моделювання, коли через модель 
пройде задана кількість транзактів, наприклад 1000: 

GENERATE 40, 5 
TERMINATE 1 
START 1000 
Другий спосіб. Нехай розробник вибрав за одиницю модельного часу 

1 хв і хоче змоделювати поведінку системи протягом 8 год. Це можна 
зробити таким чином. 
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1. Увести в модель сегмент таймера з двох блоків: 

GENERATE 480 

TERMINATE 1 

2. У всіх інших блоках TERMINATE в моделі використовується значення 

операнда А за замовченням (А = 0). Це означає, що припинення 

моделювання, що визначається лічильником завершення, не повинне 

залежати від інших блоків TERMINATE. 

3. У команді START операнд А має дорівнювати одиниці. 

У момент часу 480 транзакт вийде з блока GENERATE і відразу ж 

перейде до блока TERMINATE. 

Лічильник завершення зменшиться на одиницю та інтерпретатор 

завершить моделювання. 

 

Елементи, що відображають одноканальні 

обслуговуючі пристрої 

 

Розглянемо елементи, використовувані для представлення власне 

обслуговування. Аналогами обслуговуючих елементів можуть бути люди, 

механізми, лінії зв’язку й інші об’єкти реальних систем. Такі об’єкти 

моделюються за допомогою пристроїв, логічних ключів. Пристрої 

характеризуються двома основними властивостями. 

1. Кожний пристрій у будь-який момент часу може обслуговувати 

тільки один транзакт. Якщо у процесі обслуговування з’являється новий 

транзакт, то він повинен: 

– або дочекатися своєї черги; 

– або переміститися в інше місце; 

– або, якщо він є важливішим, пристрій перериває поточне  

обслуговування і починає його обслуговувати. 

2. Коли у пристрій поступає транзакт, він повинен пробути там час 

необхідний для обслуговування. 

Усім пристроям присвоюються імена. Вони можуть бути або числовими 

(числа мають бути цілими позитивними) або символічними. 

Для того, щоб використати одноканальний обслуговуючий пристрій 

транзакту, необхідно виконати такі кроки. 

Перший крок. Чекати своєї черги, якщо це необхідно. Очікування 

вимагає деякого інтервалу часу. 

Другий крок. Коли підходить черга, зайняти пристрій. Подія «заняття 

пристрою» відбувається в деякій точці модельного часу. 

Третій крок. Пристрій перебуває у стані зайнятості доти, доки не 

закінчиться обслуговування. Для обслуговування потрібний деякий інтервал 

часу. 
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Четвертий крок. Коли обслуговування закінчується, звільнити пристрій. 
Подія «звільнення пристрою» відбувається в деякій точці часу. 

Ця послідовність кроків виконується GPSS при моделюванні питання 
пристрою. Другий і четвертий кроки реалізовуються блоками SIEZE  
(ЗАЙНЯТИ) і RELEASE (ЗВІЛЬНИТИ). 

Формат блока: SIEZE А. 
 

Таблиця 3.3 
Операнд Значення Результат за замовчуванням 

А Ім’я (символічне або числове) 
зайнятого пристрою 

Помилка 

 
Цей блок має такі властивості: 
1. Якщо в даний момент часу пристрій використовується, то транзакт 

не може увійти в блок і змушений чекати своєї черги. 
2. Якщо пристрій вільний, транзакт може увійти в блок. Вхід транзакту 

в блок викликає виконання підпрограми обробки цього блока. Стан 
пристрою змінюється з НЕЗАЙНЯТИЙ у ЗАЙНЯТИЙ. 

Попередній опис (оголошення) пристрою в моделі не потрібний. Той 
факт, що блок SIEZE використовується, свідчить про існування даного 
пристрою. 

Призначенням блока RELEASE є зміна стану раніше зайнятого пристрою 
із ЗАЙНЯТИЙ у НЕЗАЙНЯТИЙ. Блок ніколи не забороняє вхід транзакту. 

Формат блока: RELEASE А. 
 

Таблиця 3.4 
Операнд Значення Результат за замовчуванням 

А Ім’я (символічне або числове) 
пристрою, що звільняється 

Помилка 

 
У той час, як транзакти перебувають у моделі тимчасово, використовувані 

в моделі пристрої знаходяться там протягом усього періоду моделювання. 
Статистична інформація про роботу пристрою при моделюванні 

збирається автоматично. 
Якщо у моделі використовуються об’єкти типу «пристрій», то у файлі 

стандартної статистики буде представлена інформація про використані 
пристрої. Наприклад: 

 
Таблиця 3.5 

FACILATY 

Номер або ім’я 

пристрою 

ENTRIES 

Кількість 

входів 

UTILIZATION 

Коефіцієнт 

використання 

AVARAGE TIME 

Середній час перебування 

транзактів у пристрої 

AVIABLE 

Стан 

готовності 

1 50 0,07 74,06  

2 51 0,10 100,29  



67 

1. Після блока SEIZE може слідувати відразу ж інший блок SEIZE, 
якщо транзакт має одночасно зайняти два або більше пристроїв (наприклад, 
робітник і інструмент). 

2. Транзакт не може звільнити пристрій, який він не займав. 

 

Реалізація затримки у часі. 

Блок ADVANCE (ЗАТРИМАТИ) 

 
Блок ADVANCE здійснює реалізацію затримки переміщення транзакт 

протягом деякого інтервалу часу. 
Зазвичай цей інтервал задається випадковою змінною. 
У GPSS можливі такі варіанти розподілу часу обслуговування: 
– рівномірний розподіл інтервалу обслуговування; 
– інші розподіли інтервалів обслуговування. 
Як і при використанні блока GENERATE особливо розглядають  

рівномірний розподіл випадкових величин. Застосування складніших 
розподілів вимагає використання функцій. 

Формат блока: ADVANCE А, [В]. 

 
Таблиця 3.6 

Операнд Значення 
Значення за 

замовченням 

А 
Середній час затримки для за 
замовченням обслуговування (число; СЧА) 

0 

В 
Половина поля допуску рівномірно 
розподіленого часу затримки (число; СЧА) 

0 

 
Блок ніколи не перешкоджає входу транзакту. Будь-яка кількість 

транзактів може знаходитися в цьому блоці одночасно. Коли транзакт 
попадає в такий блок, виконується відповідна підпрограма і обчислюється 
час перебування транзакту в ньому. Новоприбулий транзакт ніяк не 
впливає на той транзакт, що вже знаходиться у блоці. 

Якщо час перебування у блоці дорівнює нулю, замість затримки в 
блоці інтерпретатор відразу ж намагається перемістити цей транзакт у 
наступний блок. 

1. Не допускаються дробові значення часу затримки. 
2. Негативне значення затримки викликає помилку. 
Приклад: 
Використання блока ADVANCE: 
ADVANCE 30, 5 
Час затримки транзакту в цьому блоці – це випадкова величина, 

рівномірно розподілена на інтервалі [25, 35], і яка приймає одне з 11 
цілих значень. 
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Приклад (класичний випадок використання): 
SEIZE PRIB 
ADVANCE 16,4 
RELEASE PRIB 
Транзакт, рухаючись по цьому ланцюжку блоків, займе пристрій із 

символічним іменем, затримається там на 16 ± 4 од. часу і потім покине 
його. Після того, як транзакт увійде в блок RELEASE і відповідна цьому 
блоку підпрограма закінчиться, інтерпретатор спробує перемістити транзакт 
у наступний блок моделі і наступний транзакт уже може використати 
пристрій PRIB. 

Блоки ADVANCE можна розташовувати в будь-яких місцях програми, 
а не тільки між блоками SEIZE та RELEASE. Збір статистики при чеканні. 
Блоки QUEUE (СТАТИ В ЧЕРГУ). 

 
Збір статистики при чеканні. 

Блоки QUEUE (Стати в чергу), DEPART (Покинути чергу) 
 

Ці блоки забезпечують в GPSS можливість автоматичного збору 
статистичних даних, що описують змушене очікування, яке може відбувати 
час від часу в різних точках моделі. 

Система моделювання GPSS забезпечує можливість збору статистики за 
допомогою такого засобу, як реєстратор черги. При використанні реєстратора 
черги в тих точках моделі, де число ресурсів обмежене, інтерпретатор 
автоматично починає збирати інформацію про чекання, а саме: 

1) число надходження транзактів до черги; 
2) кількість транзактів, які фактично приєдналися до черги і які відразу 

зайняли пристрій; 
3) максимальне значення довжини черги; 
4) середнє число транзактів, що чекали; 
5) середній час чекання тих транзактів, яким довелося чекати. 
У моделі може бути декілька реєстраторів черг, які розрізнюють за 

іменами. Умови привласнення імен ті ж, що і для пристроїв. Розробник 
вносить реєстратор черги в модель за допомогою пари взаємодоповнюючих 
блоків: 

QUEUE А, [В] 
DEPART А, [В] 
 

Таблиця 3.7 
Операн

д 
Значення Результат за 

замовченням 

А Ім’я черги, в яку треба стати транзакту або яку треба 
покинути (числове або символічне: Помилка – ім’я, СЧА) 

Помилка 

В Число одиниць, на яке збільшується (зменшується) 
довжина черги (число, СЧА) 

1 
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При вході транзакту в блок QUEUE виконуються такі чотири дії: 

1) «лічильник входів» для даної черги збільшується на В; 

2) «лічильник поточного вмісту» для даної черги збільшується на В 

значення «лічильника поточного вмісту» черги зберігається в стандартному 

числовому атрибуті 0$<ім’я черги>. 

3) транзакт примикає до черги із запам’ятовуванням її імені і значення 

поточного модельного часу. 

Транзакт перестає бути елементом черги тільки після того, як він 

переходить в блок DEPART відповідної черги. Коли це відбувається 

інтерпретатор виконує такі операції: 

1) «лічильник поточного вмісту» відповідної черги зменшується на В; 

2) використовуючи «прив’язку» до значення часу, визначає: чи є час 

проведений транзактом у черзі, нульовим; якщо так, то такий транзакт за 

визначенням є транзактом з «нульовим перебуванням» у черзі і відповідно 

змінюється «лічильник нульових входжень»; 

3) ліквідується «прив’язка» транзакту до черги. 

Якщо у моделі використовуються об’єкти типу «черга», то у файлі 

стандартної статистики буде представлена інформація про ці об’єкти. 

На кінець моделювання інтерпретатор автоматично видає такі статистичні 

дані: значення лічильника входів, максимальне значення вмісту черги, 

середнє значення вмісту черги, значення лічильника поточного вмісту, 

значення середнього часу знаходження в черзі. 

Приклад: 

Нехай треба зібрати статистику про чекання в черзі на обслуговування 

пристроєм РRIB. Тоді в сегмент моделі будуть введені блоки SEIZE 

ADVANCE RELEASE має вигляд: 

QUEUE QPRIB 

SEIZE PRIB 

DEPART QPRIB 

ADVANCE 16, 4 

RELEASE PRIB 

У цьому прикладі всі транзакти, що попадають у пристрій, повинні 

пройти через пару QUEUE-DEPART навіть тоді, коли пристрій вільний 

і його можна відразу ж зайняти. 

Приклад 4.4. 

Збільшення на одиницю довжини Q$QPRI черги QPRI: 

QUEUE QPR1 

Збільшення на дві одиниці довжини черги OРК2: 

QUEUE ОРК2,2 

Зменшення на одиницю довжини черги DEPART Q$OPK2 
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1. Коли транзакт входить у блок QUEUE A, то відшукується черга з 

іменем, визначеним операндом А. При потребі створюється черга. 

2. Блок QUEUE не підтримує список членів черги, він тільки додає 

одиниці до довжини черги. 

3. Використання реєстратора черги не є обов’язковим. За його 

допомогою інтерпретатор лише збирає статистику про чекання. Якщо 

ж реєстратор не використовується, то статистика не збирається, але 

всюди, де повинна виникати черга, вона виникає. Чекання є наслідком 

стану пристрою, а не наслідком використання реєстратора. Якщо у плани 

не входить обробка статистичних даних про черги, то краще не збирати 

статистику – це заощадить час, який витрачається на моделювання. 

4. Один і той же транзакт може одночасно збільшити довжини 

декількох черг. 

5. При виході транзакту з черги через блок QUEUE транзакту не 

обов’язково зменшувати довжину черги на ту саму величину, на яку 

він збільшив її при вході у блок QUEUE. Але у підсумку число входів 

у чергу повинно дорівнювати числу виходів з неї. 

 

Перехід транзакту в блок, відмінний від подальшого. 

Блок TRANSFER (ПЕРЕДАТИ) 

 

У GPSS цей блок може бути використаний в дев’яти різних режимах. 

Розглянемо три основні. 

Блок у TRANSFER режимі безумовної передачі. 

Його формат: TRANSFER, В 

 

Таблиця 3.8 
Операнд Значення Результат за замовченям 

А Не використовується – 

B 
Позиція блока, в яку повинен перейти 

транзакт 
Помилка 

 

Позиція блока – це номер або мітка блока. Оскільки операнд А не 

використовується, то перед операндом В повинна стояти кома. У режимі 

безумовної передачі блок TRANSFER, B не може відмовляти транзакту у 

вході. Якщо транзакт входить у блок, він відразу ж намагається увійти 

в блок В. 

 

Статистичний режим 

У цьому режимі здійснюється передача транзакту в один із двох 

блоків випадково. Формат блока: 

TRANSFER А, [В], С 
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Таблиця 3.9 
Операнд Значення 

А Частота передачі транзакту в блок С, що задається в тисячних частках 

В Позиція блока, в яку повинен переміститися транзакт (із частотою (1-А) 

С Позиція блока, в яку повинен переміститися транзакт (із частістю А)  

 

При задаванні частості (операнд А) застосовується не більше трьох 

цифр, перший символ запису частості є десяткова крапка. 

Приклад: 

TRANSFER .333,LPRIB1,LPRIB2 

Із частістю 0.667 транзакт переходить до блока з міткою LPRIB1 і з 

частістю 0.333 – до блока з міткою LPRIB2. 

 

Режим ВОТН 

Якщо в операнді А стоїть зарезервоване слово ВОТН, блок TRANSFER 

працює в режимі ВОТН. 

У цьому режимі кожний вхідний транзакт спочатку намагається перейти 

до блока, вказаного в операнді В. Якщо це зробити не вдається, транзакт 

намагається перейти до блока, вказаного в операнді С. Якщо транзакт 

не зможе перейти ні до того, ні до іншого блока, він залишається у блоці 

TRANSFER. 

При кожному перегляді списку поточних подій буде повторювати цю 

спробу в тому ж порядку доти, доки не зможе вийти з блока TRANSFER. 

 

Умовний перехід. Блок TEST. 

Формат блоку: TEST Умова Аргументи 

 

Таблиця 3.10 
Умова переходу блоку TEST 

Умова 































більше–G

дорівнює або більше–GE

менше–LT

дорівнює або менше– L

дорівнює– E

дорівнює не–NE

 

[аргумент1 умови], 

[аргумент2 умови], 

[куди йти, якщо умова не виконується 

(якщо умова виконується, то переходимо на 

наступний оператор)] 

Приклад Test E X1, X2, Label2 

 

Моделювання багатоканальних пристроїв 

 

Пристрій у GPSS використовують для моделювання одиночного 

пристрою обслуговування. Два або більше обслуговуючих пристроїв, 
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що працюють паралельно, можуть моделюватися в GPSS двома або 

більше одноканальними пристроями. Зазвичай це необхідно робити, коли 

окремі пристрої є різнорідними, наприклад, мають різну інтенсивність 

обслуговування. 

Проте дуже часто паралельно працюючі пристрої є однорідними і 

GPSS надає для їх моделювання об’єкт, який називається багатоканальним 

пристроєм (БКП). 

Кількість пристроїв, яка моделюється кожним з БКП, визначається 

користувачем. У цьому значенні вживають термін «місткість БКП». 

Блоки ENTER (УВІЙТИ) і LEAVE (ВИЙТИ). Використання БКП 

аналогічне використанню одиночного пристрою. Елементом, який займає і 

використовує БКП, є транзакт. При моделюванні БКП події відбуваються 

в такому хронологічному порядку: 

1) транзакт чекає своєї черги, якщо це необхідно; 

2) транзакт займає пристрій; 

3) пристрій здійснює обслуговування протягом деякого інтервалу часу; 

4) транзакт звільнює пристрій. 

Блоки ENTER LEAVE моделюють події 2) і 4). 

Формат блоків: 

ENTER А,[В] LEAVE А,[В] 

 

Таблиця 3.11 
Операнд Результат за замовчуванням Помилка 

А Ім’я БКП 0 

В Кількість зайнятих пристроїв 1 

 

Коли транзакт входить у блок ENTER, інтерпретатор виконує такі дії: 

1) збільшує «лічильник входів» БКП на значення операнда В; 

2) збільшує «поточну місткість» БКП на значення операнда В; 

3) зменшує «доступну місткість» БКП на значення операнда В. 

Коли транзакт входить у блок LEAVE, інтерпретатор виконує зворотні 

дії: 

1) зменшує «поточну місткість» БКП на значення операнда В; 

2) збільшує «доступну місткість» БКП на значення операнда В. 

Операнду В можна привласнити значення, яке не дорівнює одиниці. 

 

Стандартні числові атрибути, параметри транзактів. 

Блоки ASSIGN, MARK, LOOP 

 

У процесі моделювання інтерпретатор автоматично реєструє і коректує 

інформацію, що стосується різних елементів, які використовуються у 

моделі. Велика частка інформації доступна тільки інтерпретатору. Проте до 
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деяких атрибутів (властивостей) об’єктів може звертатися і програміст, 

керуючі процесом моделювання залежно від їхніх значень. 
Розглянемо декілька прикладів залежності функціонування елементі в 

моделі від системних атрибутів. 
1. Інтенсивність роботи деякого пристрою залежить від довжини 

черги. Для визначення часу обслуговування при кожному надходженні 
транзакту до неї необхідно знати значення такого системного атрибута, як 
довжина черги. 

2. Інтенсивність обслуговування деякого пристрою залежить від 
загальної тривалості його функціонування (виявлення втоми – інтенсивність 
часом зменшується, розігрівання пристрою – інтенсивність із часом 
збільшується). Час обслуговування – функція, яка залежить від часу, 
що минув з початку роботи. 

3. Є два пристрої і диспетчер, який розподіляє роботи між ними 
таким чином, щоб завантаження пристроїв було рівномірним. Для цього в 
пункті диспетчеризації необхідно мати інформацію про коефіцієнти 
завантаження пристроїв і вибирати шлях переміщення транзакту залежно 
від цих двох величин. 

Умовно всі атрибути можна поділити на дві категорії: 
– атрибути системи; 
– атрибути транзактів. 
Атрибути системи – це параметри, які описують стан моделі. Такі 

кількісні показники, як «поточна довжина черги» або «коефіцієнт 
завантаження пристрою» є типовими системними атрибутами. Стандартний 
набір атрибутів, подібних до вказаних, автоматично підтримується  
інтерпретатором GPSS. 

Транзакти також можуть мати деякі числові характеристики. Однією 
із них є рівень пріоритету. Крім того, транзакт забезпечується деяким 
числом параметрів. 

У мові GPSS атрибути (властивості) об’єктів – це стандартні числові 
атрибути (СЧА). Кожний об’єкт GPSS має свій набір СЧА. Доступ до 
СЧА здійснюється при використанні спеціальних позначень цих атрибутів. 
Ім’я СЧА складається з двох частин: 

1) групове ім’я – складається з однієї або двох букв, що ідентифікує 
тип об’єкта і тип інформації про нього; 

2) ім’я конкретного члена групи. 
Об’єкти можуть ідентифікуватися за допомогою числових і символьних 

імен. Якщо об’єкт ідентифікується за допомогою номера, то посилання 
на його стандартний числовий атрибут записується як СЧДі, де i – номер 
об’єкта (ціле число). При символічній ідентифікації об’єкта посилання 
на його стандартний числовий атрибут записується як СЧА$<ім’я об’єкта> 
(у даному записі під «СЧА» розуміється групове ім’я). 
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Важливі системні числові атрибути 

 

С1 – поточне значення відносного модельного часу; автоматичне 

змінюється інтерпретатором і набуває нульового значення при виконанні 

команд CLEAR і RESET; 

АС1 – поточне значення абсолютного модельного часу; автоматично 

змінюється інтерпретатором і набуває нульового значення при виконанні 

команди CLEAR; 

ТС1 – поточне значення лічильника завершення; 

PR – пріоритет транзакту, що обробляється в даний момент; 

М1 – час перебування у моделі транзакту, що обробляється  

інтерпретатором у даний момент. 

 

Особливості параметрів транзактів 

 

У процесі переміщення транзакту по моделі його параметри можуть 

встановлюватися і модифікуватися відповідно до заданої користувачем 

логіки. 

Особливості параметрів транзактів 

1. Доступ до параметрів транзактів здійснюється так: Р<номер> або 

Р$<ім’я>, де Р – СЧА транзакту, що визначає його групове ім’я, тобто 

ім’я всіх параметрів транзакту, які належать до одного ансамблю. 

2. Номери конкретних членів цієї групи задають за допомогою цілих 

чисел 1, 2, ..., або імен. Наприклад, Р22 – це 22-й параметр транзакту, 

Р$СОLOR – параметр транзакту з іменем СOLOR. 

3. При вході транзакту в модель початковим значенням усіх його 

параметрів є нуль. 

4. Значення параметрів транзактів та їх зміну визначає користувач. 

5. Значеннями параметрів транзактів можуть бути тільки цілі числа. 

Параметри можуть набувати від’ємних значень. 

6. Транзакт може звертатися тільки до своїх параметрів. Якщо 

необхідно отримати доступ до параметрів інших транзактів, то це  

можна зробити тільки через комірки збереження або з використанням 

ансамблів (груп) транзактів. 

7. Параметри можна використовувати як операнди блоків і як 

аргументи функцій. 

8. Параметри дозволяють організовувати непряму адресацію блоків. 

Це дає можливість агрегованого представлення об’єктів моделювання 

у програмі. 
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Зміна значень параметрів. 

Блок ASSIGN (ПРИЗНАЧИТИ) 
 

При вході транзакту в цей блок значення параметрів призначаються 
або змінюються. Формат блока: 

АSSIGN А[+, -], В[, С] 
 

Таблиця 3.12 
Операнд Значення 

А Номер або ім’я параметра, що модифікується або задається 

В Величина, що використовується 

 

Позначка часу 
При кожному вході транзакту в модель, інтерпретатор фіксує для нього 

поточне значення часу. Це значення часу називається позначкою часу. 
Вона може бути інтерпретована як час «народження» транзакту або час 
входу транзакту в модель. У явному вигляді позначка часу – недоступна. 
Однак існує СЧА, який тісно пов’язаний зі значенням часу входу транзакту 
в модель. Його ім’я М1, а значення визначається так: 

 

 
 

Значення МІ для кожного транзакту змінюється у процесі моделювання. 
Відразу після входу транзакту в модель МІ = 0 через 10 од. МІ = 10 і т. д. 

 

Транзитний час 
 

Блок МАRK (ПОЗНАЧИТИ). Стандартний числовий атрибут МІ вимірює 
час, що минув від моменту входу транзакту в модель. Але часто потрібно 
знати час, затрачений на переміщення транзакту між двома довільними 
точками моделі. Для цього використовується блок МАRК. 

При вході транзакту в блок МАRК значення таймера абсолютного 
часу записується як один з його параметрів. Такий запис називають 
позначкою транзакту. Формат блока МАRК: МАRК А. 

 
Таблиця 3.13 

Операнд Значення 

 
А 

Номер параметра, в який при відсутності операнда А записується значення. 
Позначка часу замінюється на А таймера абсолютного часу поточне 

значення абсолютного (ціле число, СЧА) часу 
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Нехай необхідно визначити інтервал часу, протягом якого транзакт 

проходить від точки А до точки В. Для цього потрібно виконати дві дії: 

1) в точку А вмістити блок МАRK i, де і – номер параметра, в якому 

записується значення абсолютного часу таймера у поточний момент часу; 

2) в точці В звернутися до СЧА з іменем МР.І, де і – номер параметра, в 

якому зроблена відмітка часу транзакту; СЧА МР і матиме таке значення: 

 

 
 

Приклад використання: 

tab1 table mp5, 10, 10, 20 

......................... 

queue buf1 

 mark 5 

....................... 

tabulate tab1 

depart buf1, 1 

terminate 

 

Організація циклів 

 

За допомогою параметрів транзактів у програмі можна організувати 

цикли. Для цього використовується блок LOOP. Він керує кількістю 

повторних проходжень транзактом певної послідовності блоків моделі. 

Формат блока: LOOP А, В. 

Операнд А визначає параметр транзакту, що використовується для 

організації циклу (змінна циклу). Він може бути іменем, позитивним цілим 

числом, СЧА, СЧА * СЧА (непряма адресація). За замовченням – помилка. 

Операнд В задає ім’я блока (мітку) початкового блока циклу. За 

замовчуванням – помилка. 

Коли транзакт входить у блок LООР, параметр, вказаний в операнді 

А, зменшується на одиницю, а потім перевіряється, чи його значення 

дорівнює нулю. Якщо значення не дорівнює нулю, то транзакт переходить 

до блока, який вказаний в операнді В. Якщо значення параметра дорівнює 

нулю, транзакт переходить у наступний блок. 

Змінна блоку LOOP може тільки зменшуватись. 
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Приклад: 

ASSIGN 1, 3 

SIS SIEZE РС 

RELEASE РС 

LOOP P1, SIS 

TERMINATE 

Цикл організований за першим параметром транзакту. Його початкове 

значення дорівнює 3. Після звільнення пристрою перевіряється значення 

першого параметра. Якщо воно не дорівнює нулю, то транзакт повертається 

до блока, поміченого міткою SIS, тобто займає пристрій з іменем РС. 

Усього кожен транзакт займатиме цей пристрій три рази. При виході з 

циклу транзакт видаляється з моделі. 

У таблиці 3.14 наведені основні числові атрибути окремих блоків 

системи GPSS [2]. 

 

Таблиця 3.14 
Тип блоку СЧА Визначення Блоки Примітка 

Транзакт 

(TRANSACTION) 

P$ Поточне значення 

параметра формату 

півслово або слово 

ASSIGN, INDEX, 

INCREMENT, 

MARK, 

LOCATE, 

USING, 

DECREMENT, 

LOOPSPLIT 

 

PR$1 Пріоритет PRIORITY Первинне 

значення 

пріоритету 

задається в 

GENERATE, 

діапазон 0-127 

M$1 Транзактний час   

MP$ Параметричний 

транзактний час 

MARK, ASSIGN 

(при умові, що в 

операторі В SNA 

AC$1, C$1) 

MP$ номер, де 

номер параметра 

транзактивне 

число 0-100 (за 

замовченням) 

XN$1 Номер транзакта   

Блоки (BLOCKS) N$ Лічильник входів у 

блок 

 Значення SNA 

збирається 

автоматично 

W$ Лічильник 

поточного вмісту 

блоку 

 

Змінні (VARIA-

BLES) 

V$ Арифметична і 

логічна змінна 

  

Функції (FUNCTI-

ONS) 

FN$ Функція   
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Продовження таблиці 3.14 
Таблиці 

(TABLES) 
TB$ Середнє значення 

аргументу таблиці 
TABULATE Значення SNA 

збирається 
автоматично TC$ Лічильник входів у 

таблицю 
 

TD$ Середнє 
квадратичне 
відхилення 
аргументу 

Ячейка (SAVEVA-
LUES) 

XH$ Поточний вміст 
ячейки (формату 

на півслово – XH$, 
слово – XF$, X$) 

SAVEVALUE, 
SINGREMENT, 
CDECREMENT 

Первинне 
значення ячейки 
при ініціалізації 

моделі 0 або 
задається 

картою INITIAL 

X$ 

XF$ 

Списки кори-
стувачів (USERS-

CHAINS) 

CA$ Середнє число 
елементів у списку 

LINK, UNLINK Значення SNA 
збирається 

автоматично 

CH$ Поточне число 
елементів у списку 

  

CM$ Максимальне 
число елементів у 

списку 

 CC$ Загальне число 
входів 

  

Ключи 
(LOGICS) 

LR$ Ключ скинутий 
логічно 1 або 0, 

ключ 
встановлений 

LOGIC Первинне 
значення ключа 
при ініціалізації 

моделі 
«скинутий» або 
«встановлений», 

якщо 
використовувати 
карту LINITIAL 

Черги 
(QUEUES) 

Q$ Поточна довжина 
черги 

QUEUE Значення SNA 
збирається 

автоматично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5е65 

QA$ Середня довжина 
черги 

 

QM$ Максимальна 
довжина черги 

QC$ Загальне число 
входів 

QZ$ Кількість нульових 
входів 

QT$ Середній час 
перебування 

транзакта в черзі 

QX$ Середній час 
перебування 

транзакта в черзі 
без врахування 
нульових входів 
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Продовження таблиці 3.14 
Пам’ять (STORA-

GES) 
S$ Поточний вміст 

пам’яті 
ENTER, LEAVE Значення SNA 

збирається 
автоматично R$ Число вільних 

одиниць пам’яті 
 

SR$ Коефіцієнт 
використання 

SA$ Середній вміст 
пам’яті 

SM$ Максимальний 
вміст пам’яті 

SC$ Загальне число 
входів 

ST$ Середній час 
зайнятості одиниці 

пам’яті 

SE$ Пам’ять порожня 
логічно 0 або 1 

SNE$ Пам’ять 
непорожня 

SF$ Пам’ять заповнена 

SNF$ Пам’ять не 
заповнена 

Пристрої (FACILI-
TIES) 

F$ Стан пристрою 
(логічний 0 або 1) 

SEIZE Стан пристроїв 
встановлюється 

автоматично 

 FI$ Прилад у стані 
переривання 

(логічний 0 або 1) 

RELEASE, 
PREEMPT 

 

FNI$ Прилад не 
знаходиться в стані 

переривання 
(логічний 0 або 1) 

RETURN  

FNU$ Прилад не 
використовується 
(логічний 0 або 1) 

  

FS$ Номер транзакта 
зайнятого 
пристроєм 

 

FP$ Номер 
перериваючого 

транзакту 

 

FR$ Коефіцієнт 
використання 

пристрою 

 

FC$ Загальне число 
входів 

  

FT$ Середній час 
перебування 
транзакту в 

пристрої 
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Закінчення таблиці 3.14 
Системні атрибути 

(SYSTEM 

ATTRIBU-TES) 

AC$1 Абсолютний час RESET Відносний час 

після RESET 

обнуляється 
C$1 Відносний час 

TG$1 Вміст лічильника 

завершення 

START Вміст 

лічильника 

зменшується на 

число одиниць, 

вказаних у блоці 

TERMINATE 

RN$1 Випадкове число в 

інтервалі [0, 1], 

використовуване 

як аргумент 

функції, і 

випадкове число в 

інтервалі [0, 999] в 

карті F [variables] 

TERNINATE  

 

Завдання (варіанти № 1-20): 

 

Розробити модель на мові GPSS, для систем схеми яких наведені 

нижче. У схемах прийняті такі позначення: ДЖ – генератор замовлення, 

Нак – накопичувач, Кан – канал обслуговування, стрілка позначає втрату 

замовлення при зайнятому каналі або переповненні накопичувачів. 

 

1) 

 
2) Втрата замовлення при зайнятому каналі та переповненому  

накопичувачі 
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3) 

 
 

4) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувачів Нак1, Нак2 та 

блокування при переповненні Нак3. 

 

5) 

 
 

6) 
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7) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 

 

8) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 

 

9) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 

 

10) 

 
Втрата замовлень при переповненні накопичувача. 
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11) 

 
Втрата замовлень при переповненні накопичувача. 
 

12) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 

13) 

 
Втрата замовлення при переповненні Нак1, Нак2 та блокування при 

переповненні Нак3. 
 

14) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
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15) 

 
 

16) 

 
Втрата замовлення при занятому каналі. 
 

17) Втрата замовлення при переповненні накопичувача та блокування 

 
 

18) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 

19) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
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20) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача 

 

Рис. 3.1. Блок-схеми варіантів завдання 

 

 

Нижче наведено текст програми мовою GPSS для варіанта 14 

 
GENERATE (Exponential(1,0,20)) ;прихід замовлень 

Nak1 Storage 10 ;завдання ємності 

 ;накопичувачів 

Nak2 Storage 10 

Nak3 Storage 10 

Transit TABLE m1,10,10,100 

 

 GATE SNF Nak1,otk ;втрата замовлення 

;при переповненні ємності накопичувача 

 ENTER Nak1,1 ;перша фаза 

 ;обслуговування 

 SEIZE K1 

 LEAVE Nak1 

 ADVANCE (Normal(2,40,2)) 

 RELEASE K1 

  TRANSFER

 both,lable1,lable2 

  

lable1 ENTER Nak2,1 ;друга фаза 

 ;обслуговування 

 

 SEIZE K2 

 LEAVE Nak2,1 

 ADVANCE (Exponential(3,0,90)) 

 RELEASE K2 

 TRANSFER ,lable3 
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lable2 ENTER Nak3,1 

  

 SEIZE K3 

 LEAVE Nak3,1 

 ADVANCE (Exponential(4,0,90)) 

 RELEASE K3 

 TRANSFER ,lable3 

  

lable3 TABULATE Transit ;збір статистики 

lable4 Plot FR$K1,10,0,100 

transfer ,end1 

otk savevalue 1+,1 

end1 terminate 1 

 

Рис. 3.2. Текст програми мовою GPSS 
 
 
Виконати моделювання за допомогою системи GPSS системи масового 

обслуговування, знайти середнє значення часу обслуговування у системі 
(виконати 100 прогонів) ймовірності обслуговування та втрати замовлень. 

 
Таблиця 3.15 

Варіант 

Закони розпо-

ділу термінів 

заходження та 

обслуговування 

Сер. інтервал між 

входом транзактів 
Сер. час 

обслуговування 

у каналі 

Ємність 

накопичувачів Джерело 

1 

Джерело 

2 

1 експоненційний 10 – 20 10 

2 нормальний 20 – 10 5 

3 експоненційний 10 – 20 10 

4 нормальний 20 20 10 5 

5 експоненційний 10 5 20 10 

6 експоненційний 20 6 10 5 

7 нормальний 10  20 10 

8 експоненційний 20 8 10 5 

9 експоненційний 10 9 20 10 

10 нормальний 20 10 10 5 

11 експоненційний 10  20 10 

12 експоненційний 20  10 5 

13 нормальний 13 10 20 10 

14 експоненційний 14 10 10 5 

15 експоненційний 20  20 10 

16 нормальний 10  10 5 

17 експоненційний 20  20 10 

18 експоненційний 10 18 10 5 

19 нормальний 20 19 20 10 

20 експоненційний 10 20 10 5 

21 експоненційний 21 – 20 10 
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Контрольні питання 

 

1. Яким чином моделюється прихід замовлення у модель? 

2. Яким чином моделюється обслуговування замовлення? 

3. Яким чином моделюється втрата замовлення? 

4. Яким чином моделюється збір статистичних даних? 

5. Якими операторами здійснюються умовні та безумовні переходи 

транзактів? 
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3.2. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. 

Використання теорії планування експериментів 

в імітаційному моделюванні 

 
Теорія планування експериментів використовується для зменшення 

кількості ексмериментів та збільшення їх інформативності при аналізі 
залежності впливу вхідних змінних (факторів Xi) на вихідну змінну Y і 
визначенні коефіцієнти лінійної регресійної залежності. При нелінійній 
моделі системи кількість експериментів дорівнює: 

,kqN   

де  q – кількість рівней факторів, k – кількість факторів. 
При використанні багатофакторної (множинної) лінійної регресійної 

залежності з врахуванням ефекту взаїмодії модель має вигляд: 
y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3 + b4 * x1 * x2 + b5 * x1 * x3 +  

+ b6 * x2 * x3 + b7 * x1 * x2 * x3, 
без врахування ефекту взаємодії модель має вигляд: 

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3. 
Кількість рівнів факторів дорівнює 2 (верхній рівень, який позначається 

+1, у моделі дорівнює Xi max, та нижній рівень, який позначається –1, у 
моделі дорівнює Xi min). 

Кількість експериментів у цьому випадку дорівнює: 

.2kN   

У цьому випадку матриця повного факторного експерименту при 
числі факторів 3 і числі рівнів 2 для лінійної моделі з врахуванням ефекту 
взаємодії має вигляд наведений на рис. 3.3. 

 
N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 + – – – + + + – Y1 

2 + – – + + – – + Y2 

3 + – + – – + – + Y3 

4 + – + + – – + – Y4 

5 + + – – – – + + Y5 

6 + + – + – + – – Y6 

7 + + + – + – – – Y7 

8 + + + + + + + + Y8 

Рис. 3.3. Матриця повного факторного експерименту 
(фактори у відносних одиницях) 

 
Для зменшення кількості експериментів використовується половина 

матриці планування експериментів (дрібний факторний експеримент), 
у якої замість стовпця, відповідного фактору X1, який не змінюється у 
верхній половині, уводиться стовпець, відповідний взаємодії факторів 
X2X3, які змінюються. 
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Матриця дрібного факторного експерименту без врахування ефекту 

взаємодії факторів (фактори у відносних одиницях) наведена нижче. 

 
N X0 X3 X2 X1 = X2X3 Y 

1 + – – + Y1 

2 + + – – Y2 

3 + – + – Y3 

4 + + + + Y4 

Рис. 3.4. Матриця дрібного факторного експерименту 

 

При використанні теорії планування експериментів у імітаційному 

моделюванні проводиться 2K машинних експериментів, де к – число 

вхідних факторів, з рівнями факторів (параметрами моделі), наведеними у 

матрицях повного факторного експерименту, або (2K)/2 машинних 

експериментів для дрібного факторного експерименту. При верхньому 

рівні, який позначається +1 у моделі виставляються значення відповідного 

параметру Xi max та при нижньому рівні, який позначається –1 у моделі 

виставляються значення відповідного параметру Xi min. Потім знаходяться 

коефіціенти лінійної регресійної залежності методом найменших квадратів. 
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де  Т – операція транспонування. 

При використанні дворівневого експерименту формули для отримання 

коефіцієнтів зрощуються 
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де  xi ,j = +1 або –1 (див. матрицю експерименту), а .
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Завдання 

Для системи, модель якої отримана у першої практичної роботі, знайти 

регресійну залежність впливу вхідних змінних (факторів Xi) на вихідну 

змінну Y і визначити коефіцієнти лінійної регресійної залежності при 

врахуванні взаємодії факторів: 
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y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3 + b4 * x1 * x2 + b5 * x1 * x3 +  

+ b6 * x2 * x3 + b7 * x1 * x2 * x3, 

або без врахування ефекту взаїмодії факторів: 

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x3. 

При цьому обирається центр експерименту – середній рівень кожного 

фактору ,
2

minmax ii
серi

xx
x


  інтервал зміни ,

2

minmax ii
i

xx
x


  де xi max = 

xi сер + Δxi, xi min = xi сер – Δxi. У відносних одиницях вхідні змінні мають 

вигляд .
i

iссеi

i
x

xx
x




  

Центр експерименту (середний рівень) наведений у таблиці 1. 

 

Таблиця 3.16 

Варіанти завдань 
Варіанти 

(по завд. 2) 

Тип 

плану 

Фактори 
Відгук 

X1 X2 X3 

1 ПФЕ Тдж Тобс канала 

Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

2 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

3 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

4 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

5 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

6 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

7 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

8 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

9 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

10 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

11 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

12 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

13 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

14 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

15 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 
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Закінчення таблиці 3.16 

16 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

17 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

18 ПФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

19 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 

Ймовірність 

відмовлень m/N 

20 ДФЕ Тдж Тобс канала 
Ємність 

накопичувача 
Тсистеми 

 

Інтервали зміни факторів наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 3.17 

 

Контрольні питання 

 

1. Для чого використовується теорія планування експериментів? 

2. Скільки експериментів є оптимальним для отримання коєфіціентів 

лінійної регресійної залежності при нелінійній моделі системи та при 

лінійній регресійній залежності? 

3. Як виглядає матриця повного факторного експерименту та дробного 

факторного експерименту при кількості факторів 3 і рівнів 2? 

Фактори Min рівень 
Сер. рівень (X0 ) 

вказаний вище 
Max рівень 

Інтервал 

вар’їрування 

X1 0,5 * X0 Таблиця 3.15 1,5 * X0 X0 

X2 0,5 * X0 Таблиця 3.15 1,5 * X0 X0 

X3 0,5 * X0 Таблиця 3.15 1,5 * X0 X0 
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3.3. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. 

Дослідження імітаційної моделі процесу передачі даних 

в інформаційно-обчислювальній мережі 

 

Мета роботи: побудова моделі інформаційних процесів та їх машинна 

реалізація на мові GPSS. 

 

Короткі відомості про об’єкт моделювання 

 

У даної інформаційно-обчислювальній мережі реалізовано режим 

передачі даних, в якому дані розбиваються на пакети та передаються з 

підтвердженнями про отримання пакету (мережевий протокол TCP). 

Для спрощення об’єкта моделювання (в даному випадку із-за 

необхідності спрощення учбового прикладу з точки зору зменшення 

машинних витрат на його реалізацію) розглянемо фрагмент мережі, що 

представляє процес взаємодії двох сусідніх вузлів комутації мережі, 

які для однозначності позначимо УК1 і УК2. Ці вузли сполучені між 

собою дуплексним дискретним каналом зв’язку (ДКЗ), що дозволяє  

одночасно передавати дані в зустрічних напрямках, тобто є два автономних 

однонаправлених ДКЗ: К1 і К2. 

Структурна схема варіанта вузла комутації представлена на рис. 3.4 [2], 

де ВхБН і ВихБН – вхідні і вихідні буферні накопичувача відповідно; 

К – комутатори; ЦП – центральний процесор. Даний вузол комутації 

функціонує таким чином. Після приходу пакету з одного з вхідних каналів 

зв’язку вузла він знаходиться у ВхБН. Потім ЦП згідно з заголовком 

пакету в маршрутній таблиці, що зберігається вузлом комутації, визначає 

необхідний напрям подальшої передачі пакету і поміщає його у відповідний 

ВихБН для подальшої передачі по вихідному каналу зв’язку. 

 

 
Рис. 3.4. Структурна схема вузла комутації пакетів 
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Структурна схема варіанта дуплексного каналу зв’язку з вирішальним 

зворотним зв’язком показана на рис. 3.4, де КУ і ДКУ – відповідно кодуючий 

і декодуючий пристрої; УУК – пристрій управління каналом; КА – 

каналоутворююча апаратура. На передавальній стороні пакет з ВихБН 

вузла комутації потрапляє в КУ, де відбувається кодування, тобто 

внесення надмірності, необхідної для забезпечення перешкодостійкої 

передачі по КС. КА реалізує подальшою передачу згідно з конкретним 

середовищем поширення (наприклад, організація короткохвильового 

радіоканалу через супутник – ретранслятор для розподіленої системи 

передачі даних або оптичного каналу з використанням світлопроводу 

для локальної системи передачі даних). На приймальній стороні з КА 

пакет потрапляє у ДКУ, яке налаштоване на виявлення або виправлення 

помилок. Усі функції управління КУ, ДКУ (у тому числі і ухвалення рішень 

про необхідність повторного перезапиту копії пакету з передавального 

УК) і взаємодії з центральною частиною вузла реалізується УКК, яке є 

або автономним, або є частиною процесів, що виконуються ЦП вузла. 

 

 
Рис. 3.5. Структурна схема варіанта дискретного каналу 

 

Процес функціонування СПД полягає в наступному (рис. 3.6). Пакети 

даних поступають у досліджуваний фрагмент по лінії зв’язку 1 або 2 у 

вхідний накопичувач Н4 (лінія зв’язку 1) або Н2 (лінія зв’язку 2).  

Вважається, що інтервали між моментами вступу розподілені за  

експоненційним законом. Після обробки в центральному процесорі вони 

поступають у вихідний накопичувач Н1 (лінія зв’язку 1) або Н3 (лінія 

зв’язку 2). Далі по черзі копія пакету передається по дискретному каналу 

зв’язку (К1 або К2) і поступає у вхідний накопичувач другого вузла. 

Після обробки в центральному процесорі другого вузла пакет даних  

передається у вихідну лінію (3 або 4) і формується підтвердження 

прийому, яке у вигляді короткого пакету поступає у вихідний накопичувач 

Н3 або Н1 для передачі у вихідний вузол. Після прийому підтвердження у 

вихідному вузлі здійснюється знищення пакету і підтвердження. 
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Рис. 3.6. Схема досліджуваного фрагменту системи передачі даних 

 

Завдання до роботи 

 

Досліджуваний фрагмент системи передачі даних, приведений на 

рис. 3.6, позначення якого відповідають введеним раніше. 

Вихідні дані для моделювання: 

 середній інтервал між пакетами даних – 25 од. часу; 

 ємності накопичувачів – 20; 

 час передачі пакету даних по ДКС – 20 од. часу; 

 час передачі підтвердження по ДКС – 1 од. часу; 

 час обробки пакету в ЦП – 2 од. часу. 

Текст вихідної програми і структурна схема у позначеннях програми 

приведені на рис. 3.7, 3.8, де СР1, СР2 – позначення 1-го, 2-го центрального 

процесора; DCH1, DCH2 – позначення 1-го, 2-го дискретного каналу 

зв’язку, Н1, Н2, Н3, Н4 – накопичувачі. 

 

 
Рис. 3.7. Структурна схема у позначеннях програми 
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Текст програми мовою GPSS наведен нижче: 
 

sve1 equ 1 

sve2 equ 2 

sve3 equ 3 

sve4 equ 4 

sve1 storage 20 

sve2 storage 20 

sve3 storage 20 

sve4 storage 20 

tab1 table mp5,10,10,50 

gen1 generate (Exponential(1,0,25)) ;прихід 

 ;повідомлення (1 напрямок) 

 Assign 1,20 

 Assign 2,1 

 transfer ,met1 

gen2 generate (Exponential(1,0,25)) ;прихід 

 ;повідомлення (2 напрямок) 

 

 assign 1,20 

 assign 2,2 

 transfer ,met2 

met1 enter 4,1 

 seize cpu1 

 leave 4,1 

 advance 2 

 release cpu1 

 enter 1,1 

 test e p2,1,met4 

 test e p1,20,cop1 

 queue buf1 

 mark 5 ;занесення у 5 параметр 

 ;транзакту поточного системного 

 ;часу для визначення початку 

 ;часу очікування підтвердження 

 ;об отриманні пакету 

 split 1,nex1 ;копіювання повідомлення, 

 ;оригінал чекає на підтвердження, 

 ;копія надсилається далі 

 ;(1 напрямок) 

cop1 match cop1 

 leave 1,1 
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 assemble 2 

 tabulate tab1 ;звернення до 5 параметру 

 ;транзакту для визначення 

 ;закінчення часу очікування 

 ;підтвердження об отриманні 

 ;пакету 

 

 depart buf1,1 

 terminate 

 

met4 seize dch1 

 leave 1,1 

 transfer ,dex1 

nex1 seize dch1 

dex1 advance p1 

 release dch1 

 assign 1,1 

met2 enter 2,1 

 seize cpu2 

 leave 2,1 

 advance 2 

 release cpu2 

 enter 3,1 

 test e p2,2,met5 

 test e p1,20,cop2 

 split 1,nex2 ;копіювання повідомлення, 

 ;оригінал чекає на підтвердження, 

 ;копія надсилається далі 

 ;(2 напрямок) 

 

cop2 match cop2 

 assemble 2 

 leave 3,1 

 terminate 

 

met5 seize dch2 

 leave 3,1 

 transfer ,dex2 

nex2 seize dch2 

dex2 advance p1 

 release dch2 

 assign 1,1 
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 transfer ,met1 

 

 generate 1,,10000 ;таймер 10000 одиниць 

 ;часу 

 terminate 1 

 start 1 

 stop 

 

Рис. 3.8. Програма на мові GPSS 

 

 

Завдання 

 

При виконанні завдання даної практичної роботи необхідно додати 

до тексту вихідної GPSS-програми оператори, що забезпечують при 

моделюванні процесу передачі інформації в СПД наступне: 

– визначити функції розподілу часу передачі пакетів (варіанти 1-3); 

– отримати графіки завантаження накопичувачів (варіанти 4-6); 

– визначити ймовірність переповнення накопичувачів (варіанти 7-9); 

– отримати співвідношення пакетів та підтверджень (варіанти 10-12); 

– визначити функції розподілу часу передачі підтверджень  

(варіанти 11-13); 

– отримати графіки зміни довжини черги пакетів у вихідному  

накопичувачі (варіанти14-16). 

Визначити функції розподілу часу очікування підтвердження пакетом 

(варіанти 17-18). 

 

Контрольні питання 

 

1. Як моделюється копіювання транзактів? 

2. Як моделюється знаходження терміну очікування підтвердження 

про передачу інформації? 

3. Як моделюється знаходження терміну проходу транзакту між 

2 точками схеми? 

4. Як встановлюється таймер у моделі? 
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РОЗДІЛ 4 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
ЗАВДАННЯ № 1. 

Моделювання багатопроцесорної обчислювальної системи 

колективного використання 

 

Вхідні дані: 

1. Обчислювальна система складається з трьох однотипних процесорів 

із загальною оперативною пам’яттю та блоки зовнішньої пам’яті на 

магнітних дисках. 

2. Задачі користувачів утворюють пуасонівський потік з інтенсивністю 

 завд/сек, а час вирішення задачі в кожному процесорі має експоненціальний 

розподіл з математичним сподіванням  с. 

3. Задачі, що надходять до системи обслуговуються по черзі без 

пріоритетів. 

4. З ймовірністю 0,6 задача вирішується та залишає систему. Інакше 

задача поступає на обслуговування у блоки зовнішньої пам’яті та  

повертається в чергу на повторне вирішення (час обслуговування  

розподілений рівномірно на інтервалі [a  ]6 c). 

Ціль. Розробити модель для аналізу процесу функціонування багато-

процесорної обчислювальної системи за результатами імітації n задач. 

Початковий перелік експериментів:  = 0,5,  = 4, а = 5,  = 3, n = 100. 

 

ЗАВДАННЯ № 2. 

Моделювання процесу стендових випробувань 

 

Вихідні дані: 

1. Об’єктом моделювання є процес контролю якості виробів на 

двох іспитових стендах. 

2. Вироби можуть бути типу 1 (40 %) і типу 2 (60 %). Вироби 

типу 1 проходять випробування на стенді 1, а вироби типу 2 – на 

стенді 1 і 2. Вироби типу 2 надходять на стенд 1 у випадку, якщо 

зайнятий стенд 2. 

3. Вироби, що надходять на стендові випробування, утворять 

пуасонівський потік з інтенсивністю А, вир/хв, а час їх обслуговування 

має експонентний розподіл. 
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4. Математичне сподівання часу обслуговування виробів типу 1 

на стенді 1 – 1 (30 хв), виробів типу 2 на стенді 2 – 2 40 хв, а на 

стенді 1 – 3 35 хв. 
Ціль. Розробити модель для аналізу процесу стендових випробувань 

виробів протягом доби. 

Початковий перелік експериментів: A = 0,0б7, 1 = 15, 2 = 25, 3 = 20. 
 

ЗАВДАННЯ № 3. 
Моделювання обчислювальних процесів з динамічними 

пріоритетами 
 

Вихідні дані: 
1. Об’єктом моделювання є процес обслуговування задач користувачів, 

що надходять в обчислювальну систему з інтенсивністю l зад/с. 
2. Реалізується дисципліна обслуговування з динамічними пріори-

тетами, тобто більш пріоритетною вважається задача з більш коротким 
очікуваним часом виконання. 

3. Очікуваний час виконання задачі описується розподілом. 
 

Таблиця 4.1 

де xi – час у секундах; pi – відповідна імовірність. Фактичний час 
виконання задачі має експонентний розподіл з математичним чеканням, 
що визначається у таблиці 4.1. 

Ціль. Розробити модель для аналізу обчислювальних процесів 
із динамічними пріоритетами протягом однієї години. 

Первісний перелік експериментів: t– = 0, t+ = 20,l,  = 0,1. 
 

ЗАВДАННЯ № 4. 
Моделювання процесу обслуговування клієнтів у банку 

 
Вихідні дані: 
1. Банк має N кас. Прихід клієнтів у банк визначається 

експоненціальним потоком з інтенсивністю . 
2. Час обслуговування клієнтів – експонентне із середнім 

значенням m. 
3. Якщо у момент входу клієнта у банк хоча б один касир вільний, 

клієнт відразу ж попадає до цього касира. У противному випадку клієнт 
приєднується до будь-якої черги, що на поточний момент є найкоротшою. 

4. Обслуговування клієнтів у черзі здійснюється за принципом 
«першим прийшов – першим отримав послугу». Після обслуговування 
клієнт іде з банку. 

xi 2 5 8 10 15 20 

, pi 0,2 0,3 0,2 0,15 0,1 0,05 



100 

Ціль. Розробити модель для аналізу роботи банку протягом 8 годин. 

Початковий перелік експериментів:  = 200 люд./година,  = 

45 люд./година. N = 3. 

 

ЗАВДАННЯ № 5. 

Моделювання процесу обслуговування танкерів у порту. 

 

Вихідні дані: 

1. Порт використовують для заливання танкерів сирою нафтою. 

Порт має можливість заливати одночасно до N танкерів, що прибувають у 

порт через інтервали часу, розподіленні по рівномірному закону в 

інтервалі [ai, bi]. Час обслуговування розподілений за нормальним законом з 

параметрами 10 + 2. 

2. Порт має один буксир. Якщо буксир вільний, час підходу до 

стоянки чи відходу від неї займає Т годин. Якщо буксир зайнятий, 

танкери очікують його. 

Ціль. Побудувати GPSS-модель, що імітує роботу порту протягом 

тижня. Забезпечити в моделі можливість визначення часу перебування 

танкерів у порту. 

Початковий перелік експериментів: N = 3, а1 = 4 година, b1 = 

18 годин, Т = 1 година. 

 

ЗАВДАННЯ № 6. 

Моделювання роботи невеликого продовольчого магазина 

 

Вихідні дані: 

1. Невеликий продовольчий магазин складається з трьох прилавків і 

однієї каси на виході з магазина. 

2. Покупці приходять у магазин, вхідний потік є пуассоновским з 

математичним очікуванням . 

3. Увійшовши у магазин, кожен покупець бере кошик і може обійти 

один чи кілька прилавків, відбираючи продукти. Імовірність обходу 

конкретного прилавка приводиться в таблиці. 

4. Час, необхідний для обходу прилавка, і число покупок, обраних 

у прилавка, розподілені рівномірно. 

5. Після того, як товар відібраний, покупець стає в кінець черги 

до каси, час обслуговування покупця в касі пропорційно числу зроблених 

покупок, на одну покупку іде 1 с перевірки. Після оплати продуктів 

покупець залишає кошик та іде. 

Ціль. Розробити модель і проімітувати роботу невеликого продовольчого 

магазина протягом 8-вартового робочого дня. 
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Початковий перелік експериментів:  = 75 с. Решта даних наведена 

у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Номер прилавка 
Ймовірність 

виконання покупок 

Час обходу 

прилавка 
Число покупок 

1 0,75 120 ± 60 3 ± 1 

2 0,55 150 ± 30 4 ± 1 

 

ЗАВДАННЯ № 7. 

Моделювання роботи автоматичної телефонної станції 

 

Вихідні дані: 
1. Розглядається робота автоматичної телефонної станції (АТС), що 

має М рівнобіжних каналів і розрахований на одночасне обслуговування 

не більш N абонентів. 

2. Довжини тимчасових проміжків між надходженнями викликів 

на АТС випадкові, незалежні і рівномірно розподілені на інтервалі [–, 

+] секунд. Час, на яке кожен абонент займає вільний канал, випадково 

і підпорядковано експонентному закону з параметром λ хвилин. 

3. Якщо абонент застає вільним хоча б один з N каналів, то він 

з’єднується з потрібним йому номером. Якщо всі N каналів зайняті, то 

абонент одержує відмовлення. 

Ціль. Розробити модель функціонування АТС протягом Т годин і 

оцінити імовірність того, що абонент, викликаючи АТС, не застане її 

зайнятої, а також середнє число зайнятих каналів, імовірності зайнятості і 

середнього часу простою кожного каналу. 

Початковий перелік експериментів: M = 2, N = 2, – = 0, + = 6, 

 = 2, Т = 12. 

 

ЗАВДАННЯ № 8. 

Моделювання роботи ділянки авторемонтної станції 

з пріоритетним обслуговуванням 

 

Вихідні дані: 

1. Ділянка ремонту кузовів автомобілів складається з двох робочих 

місць. Після відновлення кузова автомобілі надходять у фарбувальну камеру. 
2. Довжини тимчасових проміжків між надходженнями ушкоджених 

автомобілів першої моделі – випадкові, рівномірно розподілені величини на 

інтервалі [–, +] годин, другої моделі – випадкові, рівномірно розподілені 

величини на інтервалі [–, +] годин. Час перебування автомобіля першої 
моделі на кузовному ремонті – випадкова рівномірно розподілена величина 

на інтервалі [–, +] годин, другої моделі – випадкова величина з 
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експонентним законом розподілу із середнім значенням А годин. Час 
фарбування будь-якого автомобіля – випадкова величина, що має 
рівномірний розподіл на інтервалі [s–, s+] хвилин. 

3. Моделі першого типу при обслуговуванні мають більш високий 
пріоритет. 

4. У випадку, якщо ремонтні місця і фарбувальна камера зайняті, 
автомобілі чекають обслуговування в чергах, довжини яких не обмежені. 

Ціль. Розробити модель функціонування ремонтних робіт протягом 
Т годин. Оцінити окремо для 1 і 2 моделей середній час, що витрачається на 
ремонт автомобіля (від моменту надходження на ремонт до завершення 
фарбування), середній час чекання в чергах. 

Початковий перелік експериментів: – = 0, + = 6, – = 0, + = 2, 

– = 1, + = 3,  = 3, s– = 10, s+ = 12, Т = 12. 
 

ЗАВДАННЯ № 9. 

Моделювання мережі автоматизованих робочих місць 

 
Вихідні дані. 
1. Мережа АРМ організована на базі трьох персональних ЕОМ, 

що виконує функції інтелектуальних терміналів. АРМ мають доступ до 
центрального ЕОМ через комунікаційний процесор. 

2. На кожному терміналі задача формується в середньому через t 
c (експонентний розподіл), причому на виконання в центральну ЕОМ 
йде 25 % задач. Інші задачі виконуються в автономному режимі. 

3. Час обслуговування задачі в комунікаційному процесорі і  
центральної ЕОМ має експонентний розподіл з математичними чеканнями 

відповідно 1 с та 2 с. 
4. Після виконання в центральній ЕОМ задача повертається через 

комунікаційний процесор на відповідний термінал, ініціюючи тим самим 
формування нової задачі. 

Ціль. Розробити модель для аналізу процесу функціонування мережі 
АРМ протягом однієї години. 

Початковий перелік експериментів: t = 10, 1 = 1, 2 = 12. 
 

ЗАВДАННЯ № 10. 

Моделювання двох стратегій обслуговування 

на автозаправній станції 
 
Вихідні дані. 
1. Автозаправна станція (АЗС) має дві бензоколонки, причому 

автомобілі прибувають 2 типів через кожні 1 2 м, а час заправлення їх 
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бензином складає  с. Випадкові величини ,  мають експоненціальний 
закон розподілу на інтервалі. Час обслуговування a, b. 

2. Можна запропонувати дві стратегії обслуговування автомобілів: 
а) автомобілі утворюють дві черги та кожен тип автомобілів 

обслуговується відповідними бензоколонками. 
б) автомобілі утворюють 2 черги та автомобіль обслуговується 

бензоколонкою, що має менше чергу. 
Ціль. Побудувати модель для аналізу двох стратегій обслуговування 

автомобілів. Обрати найкращу стратегію обслуговування за результатами 
імітації 100 послуг. 

Початковий перелік експериментів: а = 60, 1 = 30, 2 = 25, b = 45. 
 

ЗАВДАННЯ № 11. 

Моделювання обробки деталі у цеху 

 
На обробну ділянку цеху надходять деталі в середньому через 50 хв. 

Первинна обробка деталей виробляється на одному з двох верстатів. 
Перший верстат обробляє деталь у середньому 40 хв і має до 4 % браку, 
другий – відповідно 60 хв і 8 % браку. Всі браковані деталі повертаються на 
повторну обробку на другий верстат. Усі інтервали часу розподілені за 
експонентним законом. 

Змоделювати обробку на ділянці 500 деталей. Визначити завантаження 
другого верстата на вторинній обробці й імовірність появи відходів. 

 
ЗАВДАННЯ № 12. 

Моделювання роботи студентського обчислювального центру 
 
У студентському машинному залі розташовані дві міні-ЕОМ і один 

пристрій підготовки даних (ППД). Студенти приходять з інтервалом у 
8 ± 2 хв і третина з них хоче використовувати ППД і ЕОМ, а інші 
тільки ЕОМ. Припустима черга в машинному залі складає чотири особи, 
включаючи людину, яка працює на ППД. Робота на ППД займає 8 ± 1 хв, а 
на ЕОМ – 17 хв. Змоделювати роботу машинного залу протягом 60 год. 
Визначити завантаження ППД, ЕОМ і ймовірності відмовлення в  
обслуговуванні внаслідок переповнення черги. Визначити співвідношення 
бажаючих працювати на ЕОМ і на ППД у черзі. 

 

ЗАВДАННЯ № 13. 

Моделювання роботи госпіталю 
 

У госпіталь протягом доби поступають поранені та потерпілі від 
катастрофи, яких доставляють на п’ятимісних (70 %) і тримісних (30 %) 
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автомобілях. Час прибуття автомобілів розподілений згідно із експо-
ненційним законом із середнім значенням 25 хв. 

У госпіталі бригада з трьох терапевтів і одного хірурга оглядає  

поранених і потерпілих протягом 4 ± 2 хв, визначає необхідний вид 

надання медичної допомоги і направляє у відповідну палату (табл. 4.3). 

Після операційної 55 % хворих направляють у палату реанімації, а 

4 – в палату інтенсивної терапії. 

Змоделюйте роботу госпіталю протягом 10 діб. 

Оцініть середній час перебування потерпілих у госпіталі та необхідну 

кількість місць у палатах. Дані наведено у таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 
Імовірність 

напряму 
Палата 

Кількість 

місць 
Час надання допомоги, хв 

0,15 
Інтенсивної 

терапії 
20 

Рівномірно розподілений в 

інтервалі 1440-2060 

0,25 Операційна 6 Рівномірно розподілений в інтервалі 20-120 

0,35 Реанімації 20 
Рівномірно розподілений в 

інтервалі 2880-3660 

0,15 Хірургічна 25 

Нормально розподілений із середнім 

значенням часу 1800 хв і середньоквадратичним 

відхиленням 60 

0,1 Терапії 30 
Рівномірно розподілений в інтервалі 1200-

2200 

 

 

ЗАВДАННЯ № 15. 

Моделювання роботи станції технічного обслуговування 

 

На станції технічного обслуговування (СТО), згідно із експоненційним 

законом розподілу ймовірності, кожні 14 хв прибувають автомобілі для 

технічного обслуговування (36 % автомобілів) і ремонту (64 % автомобілів). 

На СТО є два бокси для технічного обслуговування і три бокси для 

ремонту. Час для виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту 

залежить від категорії виконуваних робіт (табл. 4.4). 

Після технічного обслуговування 12 % автомобілів поступають для 

виконання ремонту середньої складності. Дані наведені у таблиці 4.4 

 

Таблиця 4.4 
Категорія робіт Час ремонту, хв Вартість ремонту, грн 

Технічне 

обслуговування 

Рівномірно розподілений в 

інтервалі 10-55 

Рівномірно розподілена в 

інтервалі 10-40 

Простий ремонт Рівномірно розподілений в 

інтервалі 12-45 

Рівномірно розподілена в 

інтервалі 5-45 
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Закінчення таблиці 4.4 
Ремонт 

середньої 
складності 

Нормально розподілений із 
середнім 45 і середньо-

квадратичним відхиленням 5 

Рівномірно розподілена в 
інтервалі 10-140 

Складний ремонт Рівномірно розподілений в 
інтервалі 80-150 

Рівномірно розподілена в 
інтервалі 35-255 

 
 

ЗАВДАННЯ № 16. 
Моделювання системи передачі даних 

 
Система передачі даних забезпечує передачу пакетів даних з  

пункту А до пункту С через транзитний пункт В. У пункт А пакети 
поступають через 10 ± 5 мс. Тут вони зберігаються в накопичувачі з 
максимальною місткістю 20 пакетів і з рівною імовірністю передаються 
по одній з двох ліній: АВ1 – за 20 мс: АВ2 – за 20 ± 5 мс. У пункті В 
пакети знов буферизуються в накопичувачі з максимальною місткістю 
20 пакетів і далі передаються по лінії BC1 за 20 ± З мс і по лінії ВС2 за 
25 мс. Причому пакети, які передавалися по AB1 поступають у BC1, а 
ті, що передавалися по АВ2 – в ВС2. При досягненні кількості пакетів у 
накопичувачі граничного значення пакетам, що поступають у систему, 
дається відмова. 

Змоделюйте роботу системи протягом 1 хв. 
Оцініть імовірність відмови пакета. 
 

ЗАВДАННЯ № 17. 
Моделювання процесу складання 

 
На складальну ділянку цеху підприємства з трьох незалежних джерел 

через інтервали часу, що мають експоненціальний розподіл із середнім 
значенням 10 хв, поступають деталі. Кожна деталь з імовірністю 0,5 
повинна пройти до обробку протягом 7 хв. На складання подаються 
одна вироблена і одна недовироблена деталі. В результаті отримують 
готовий виріб. Процес складання займає 6 хв. У кожний момент часу 
може складатися тільки один виріб. Потім виріб поступає на регулювання, 
що продовжується в середньому 7 хв (експоненціальний розподіл). 

Змоделюйте роботу цеху протягом 24 год. 
Оцініть завантаження операцій і розподіл часу складання. 
 

ЗАВДАННЯ № 18. 
Моделювання системи автоматизації проектування 

 
Система автоматизації проектування складається з ЕОМ і трьох 

підключених до неї терміналів. За кожним терміналом працює один 
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проектувальник, який формує завдання на розрахунок в інтерактивному 
режимі. Набір рядка завдання займає 10 ± 5 с. Аналіз рядка вимагає 3 с 
роботи ЕОМ і 5 с роботи терміналу. В один момент часу може  
аналізуватися тільки один рядок. Після набору десяти рядків вважається, 
що завдання сформовано і поступає на розв’язання, що займе 10 ± 3 с 
роботи ЕОМ (розв’язання завдань має більший пріоритет, ніж аналіз 
рядків). Виведення результату розв’язання вимагає 8 с роботи термінала, а 
аналіз результату проектувальником 10 с після чого цикл повторюється. 

Змоделюйте роботу системи протягом 6 год. 

Визначте імовірність простою проектувальника з причини зайнятості. 

 

ЗАВДАННЯ № 19. 

Моделювання процесу стендових випробувань 

 

Вихідні дані: 

1. Об’єктом моделювання є процес контролю якості виробів на 

двох іспитових стендах. 

2. Вироби можуть бути типу 1 (50 %) і типу 2 (50 %). Вироби 

типу 1 проходять випробування на стенді 1, а вироби типу 2 на стенді 1 і 2. 

Виробу типу 2 надходять на стенд 1 у випадку, якщо зайнятий стенд 2. 

3. Вироби, що надходять на стендові випробування, утворять 

пуасонівський потік з інтенсивністю А вир/хв, а час їх обслуговування 

має експонентний розподіл. 

4. Математичне сподівання часу обслуговування виробів типу 1 

на стенді 1 – 1 хв, виробів типу 2 на стенді 2 – 2 хв, а на стенді 1 – 3 хв. 

Розробити GPSS-модель для аналізу процесу стендових випробувань 

виробів протягом доби. 

A = 0,0б7, 1 = 15, 2 = 25, 3 = 20. 

 

ЗАВДАННЯ № 20. 

Моделювання роботи маршрутних таксі 

 

На деякому міському маршруті працюють два 11-місних і десять 

14-місних мікроавтобусів по кільцевому маршруту з 5 зупинками. Час 

руху між зупинками має рівномірний розподіл в інтервалі 5-8 хв. На кожну 

зупинку прибувають пасажири згідно з пуасонівським законом розподілу і 

середнім значенням 2 хв і чекають мікроавтобус. Мікроавтобус під’їжджає 

до зупинки і забирає стільки пасажирів, скільки є вільних місць. Якщо 

вільних місць більше ніж пасажирів, то забирає всіх. Якщо на зупинці ніхто 

не стоїть або у мікроавтобусі немає вільних місць, він не зупиняється. 

Змоделюйте роботу маршрутних таксі протягом 16 год. 
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